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Datum 

Betreft Einde instellingstermijn BAK en afronding 

werkzaamheden per 31 maart 2023 

Geachte voorzitter, mevrouw Kriens, 

Op 16 februari jongstleden heeft het Kabinet een brief van de Bestuurlijke 

Adviescommissie Kinderopvangtoeslag (BAK) ontvangen. In uw brief geeft u aan 

dat de BAK haar werkzaamheden zal afronden per 31 maart 2023, de einddatum 

van de termijn conform het Instellingsbesluit BAK. U voert daarvoor twee redenen 

aan, waar ik in deze brief graag op reageer.  

Ten eerste merkt u op dat de beleidsvorming en het ontwerpproces van het 

juridische kader rondom de hersteloperatie grotendeels afgerond is. En dat, als 

een logisch gevolg daarvan, de vragen en opgaven in de huidige fase van de 

hersteloperatie van een andere, meer uitvoerende aard zijn. De BAK acht zichzelf 

niet de juiste instantie om in deze fase adequaat te adviseren.  

Ik ben het met u eens dat advisering over de uitvoering van de Hersteloperatie 

een andere insteek vraagt dan advisering over beleid en juridische aspecten. De 

BAK heeft in de afgelopen jaren meerdere waardevolle adviezen uitgebracht, 

waaronder  uw advies van december 2021. Daarin heeft u uw waardenkader 

aangescherpt, met als doel om de Belastingdienst/UHT een handvat te bieden in 

de uitvoering van de hersteloperatie. De kernwaarden en de zes 

uitvoeringsprincipes1 die de BAK in dit advies heeft geformuleerd dienen nog 

steeds als houvast in de uitvoering.  

Ten tweede geeft u aan dat de BAK de samenwerking tussen Rijksoverheid en de 

gemeenten in de uitvoering van de hersteloperatie als een belangrijke factor in 

het herstel van vertrouwen van gedupeerde ouders (en kinderen) ziet. U schrijft 

dat de BAK van mening is dat een positie als adviesorgaan van slechts één van de 

betrokken overheden zich daar niet goed mee verhoudt. 

Uw constatering over de belangrijke rol van gemeenten kan ik van harte beamen. 

De dienstverlening van de gemeenten en de brede hulp die zij bieden zijn een 

onontbeerlijk onderdeel van de hersteloperatie geworden. Juist bij de gemeenten 

worden de stappen gezet die het voor gedupeerden mogelijk maken om de 

1 Continuïteit, voorspelbaarheid, tijdigheid, ruimhartigheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de oplossing, 
rechtvaardigheid en kwaliteit/professionaliteit. Advies Waardenkader hersteloperatie 2.0, 1 december 2021. 
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nieuwe start ook daadwerkelijk te maken.  

 

Vanuit uw ervaring met de gemeentelijke bestuurslaag en die van verschillende 

BAK-leden, heeft u in meerdere adviezen ook het perspectief van gemeenten 

verwoord. Ondanks de meerwaarde die dit perspectief heeft gegeven aan de 

adviezen van de BAK, heb ik er begrip voor dat het niet rechtstreeks kunnen 

adresseren van de gemeenten noch gezamenlijk aanspreken van Rijksoverheid en 

gemeenten kan knellen. Des te belangrijker is het daarom dat wij gemeenten zo 

volledig mogelijk faciliteren en met hen samenwerken om deze taak zo goed 

mogelijk uit te voeren. Ik waardeer in deze context ook uw bereidheid en die van 

de leden om in incidentele gevallen op persoonlijke titel te reflecteren. 

 

In uw brief kondigt u aan eind maart 2023 een eindadvies te zullen geven en in te 

gaan op het herstelproces in de afgelopen jaren en de opgaven die nu nog 

aandacht vragen. Ik kijk uit naar uw eindadvies en naar onze bijeenkomst op 29 

maart 2023. Tijdens deze bijeenkomst ga ik graag met u in gesprek over het 

eindadvies.  

Ik heb grote waardering voor de inzet van de BAK in de afgelopen jaren en wil u 

bedanken voor de waardevolle bijdragen.  

 

Hoogachtend, 

de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane 

 

 

 

 

Aukje de Vries 


