
Leeswijzer herijking 
De belangrijkste bestuurlijke afwegingen over de herijking zijn gemaakt in verschillende bestuurlijke 
overleggen.  
 
In 2021 heeft het Herijkingsteam en de staatssecretaris van Financiën zich samen met VNG, SZW, 
JenV, en BZK gebogen over de mogelijkheden om het herstel van ouders van de 
kinderopvangtoeslagaffaire beter en/of sneller te kunnen realiseren. Vanaf september 2021 zijn 
verschillende oplossingsrichtingen besproken in het bestuurlijk overleg tussen deze partijen 
(document 4 van 9 juli, BO van 8 september). Daarbij is stil gestaan bij de ingewikkelde dilemma’s 
die gepaard gaan met het ontwikkelen van een regeling voor gedupeerde ouders, binnen een 
context waarin uitvoering van herstel al loopt en op zo’n manier dat het beter wordt voor ouders. 
Ook wordt het belang van onderlinge samenwerking benadrukt. 
 
In het BO van 25 oktober en 8 november is verder gesproken over hoofdstromen van aangedragen 
oplossingen die tijdens bijeenkomsten en met behulp van onderzoek onder gedupeerde ouders naar 
voren is gekomen. Er is onder andere gesproken over een meer persoonlijk proces met een grotere 
rol vanuit gemeenten, meer aandacht voor emotioneel herstel en andere financiële herstelroutes, 
zoals hogere forfaitaire bedragen, de massaschade aanpak of een vaststellingsovereenkomst. Tijdens 
dit overleg zijn tevens meer dan 100 oplossingen ten aanzien van de herijking gepresenteerd die 
opgehaald zijn bij ambtenaren en ouders. Tijdens deze BO’s wordt uitgebreid gesproken over het 
belang van een eenduidig beeld en goede samenwerking, zowel onderling als tussen ministerie en 
gemeente. Daarnaast wordt besloten dat de uitvoeringstoets een randvoorwaarde is voor het 
invoeren van de oplossingen en voor het besluiten over hun geschiktheid. In deze periode worden 
tevens verschillende informatieve onderliggende stukken (vragenlijsten, randvoorwaarden) van het 
ouderonderzoek gedeeld die mee hebben geholpen het onderzoek te vormen (nummer 1 en 2). 
 
In het BO overleg van 22 november wordt duidelijk dat een nieuwe financiële route voor ouders 
bovenop de huidige bestaande regelingen niet wenselijk is vanuit zowel ouderervaring als 
uitvoerbaarheid. De oplossingen die prioriteit krijgen n het vervolgproces worden aangedragen. Het 
BO besluit dat de meeste winst behaald kan worden door het huidige proces te verbeteren en meer 
emotioneel herstel aan te bieden voor ouders die hier behoefte aan hebben. Het BO besluit om een 
Kamerbrief te versturen met de nadruk daarop. Het herijkingteam zal zich in de komende tijd na het 
verzenden van de Kamerbrief focussen op het nader uitwerken van oplossingen en het voorbereiden 
van uitvoeringstoetsen.  
 
Andere documenten in deze actieve openbaarmaking zijn de documenten die direct met de 
staatssecretaris van Financiën gedeeld of besproken zijn, zoals rondom de ouderenquête (nummer 1 
en 2), de planning voor de herijking (nummer 3, 7, 19) of een verdiepend onderzoek naar gebruik 
van de WCAM (nummer 25, 27, 28). 


