
 

 (81) Kinderopvangtoeslagaffaire.  

Ik heb de hele Kinderopvangtoeslagaffaire met veel belangstelling 
gevolgd.  
Gisteren was de presentatie van het verslag van de Parlementaire 
Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (ook wel 
Commissie-Van Dam. Het oordeel is vernietigend. De overheid als 
geheel heeft gefaald bij de Toeslagenaffaire. De gevolgen voor een 
aantal betrokkenen zal dan ook niet uitblijven verwacht ik. Wat ik 
echter triest vind, is dat de betrokken ouders hier op dit moment 
geen reet aan hebben. Naar aanleiding van de conclusie van een 
eerder onderzoek van de Commissie Donner was al vastgesteld dat 
het ernstig mis was gegaan met de uitvoering van de 
kinderopvangtoeslag, waardoor veel ouders in grote financiële 
problemen waren gekomen. Deze ouders moeten worden 
gecompenseerd. Het betreffen duizenden ouders. Na de 
zomervakantie werd een hele organisatie opgetuigd die zich moest 
buigen over de compensatie van de duizenden gedupeerden. De 
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Het kabinet houdt 
rekening met totale kosten van 500 miljoen euro. Daarvan is 110 
miljoen euro voor de uitvoering. De rest van het bedrag, 390 
miljoen euro is het geld waar de ouders altijd al recht op hadden. 
Als er straks meer mensen dan gedacht gebruik gaan maken van 
de regeling, zal er ook meer geld worden uitgetrokken. Wat ik hier 
erg vreemd aan vind, zijn de hoge kosten van deze 
uitvoeringsorganisatie. Volgens de staatssecretaris Van Huffelen 
moet zeer zorgvuldig gebeuren en dat kost tijd. Allerlei systemen 
sluiten niet op elkaar aan enz. enz. Ik las ergens dat het wel 400 
uur duurde voordat een dossier van een benadeelde ouder 
zorgvuldig en deugdelijk was berekend. 
Volgens mij gaat het hier weer finaal mis. Van het begin of aan 



wordt weer in de valkuil getrapt, waar het in deze zaak nu om ging. 
Bureaucratie, protocollen en wat dies meer zij. Maak nu eens 
gebruik van het principe: OMDENKEN. Volgens mij is inmiddels 
wel duidelijk, wie hierbij als ouders zijn betrokken/ benadeeld. 
Laat de benadeelden zelf aangeven hoeveel schade ze hebben 
geleden. Zet hierbij een bepaald percentage ter compensatie (of een 
vast bedrag afhankelijk van de periode waarover dit loopt) en keer 
dit aan de ouders uit. Zet er voor deze ouders dan een vette streep 
onder. Op deze manier kun je met veel minder mensen in een veel 
kortere tijd alle betrokken ouders genoegdoening doen en weer een 

beetje vertrouwen terug winnen. 
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