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Betreft: zorgen over uitblijven vervolgacties na advies kindpanel toeslagenaffaire

Geachte mevrouw Van Huffelen,
Ik maak mij grote zorgen over het uitblijven van vervolgacties sinds het advies
van het kindpanel aan u in juni 2021 is uitgebracht. Het recht op participatie
vereist namelijk, naast dat kinderen hun stem kunnen laten horen en dat
hiernaar wordt geluisterd, ook dat aan hun visie passend gewicht wordt
toegekend. Dat doe je door er daadwerkelijk acties aan te verbinden.
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Mij is niet gebleken of - en zo ja hoe - u uitvoering geeft aan aanbeveling vijf van
het advies dat ziet op wonen, nazorg, medische hulp en onderwijs. Noch in enig
beleidsdocument, noch in het herijkingsproces zie ik op dit punt de stem van de
kinderen en jongeren uit het kindpanel terug. Ook zie ik niet terug of - en zo ja wanneer en hoe u - samen met uw collega's van SZW, BZK, VWS en OCW - hier
uitvoering aan wilt geven.
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Wat vraag ik van u
Ik vraag u, in het belang van de ontwikkeling van deze kinderen, zo spoedig
mogelijk met een integraal plan te komen vanuit uw en de overige
verantwoordelijke ministeries - te weten BZK, OCW en VWS - waarin u concreet
aangeeft:
Hoe u uitvoering geeft aan aanbeveling vijf van het advies van de
kinderen en jongeren.
Wat het tijdstip en de termijn is, waarin de uitvoering van de aanbeveling
zal plaatsvinden.
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Ook vraag ik u dit duidelijk en helder te communiceren aan de kinderen en
jongeren die het aangaat en daarbij gemotiveerd aan te geven, welk deel van de
aanbeveling u al dan niet besluit uit te voeren.
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Urgentie
Kinderen en jongeren zijn door wat zij en hun ouders hebben meegemaakt als
gevolg van de toeslagenaffaire in meer of mindere mate geschaad in hun
ontwikkeling. Zij hebben net als hun ouders hun vertrouwen in de overheid
verloren.
De opvolging van mijn suggestie om aan de kinderen en jongeren zelf te vragen
wat zij nodig hebben om hun leven en ontwikkeling weer op de rit te krijgen,
heeft geresulteerd in de oprichting van het kindpanel. Dit was een mooi begin
van het herstel van hun ontwikkeling en vertrouwen.

datum
13 december 2021
ons nummer
1638353

Het herstel van de schade aan de ontwikkeling is niet alleen gebaat - zoals de
kinderen en jongeren zelf ook aangeven - bij een financiële tegemoetkoming.
Herstel moet plaatsvinden op alle terreinen, die voor de ontwikkeling van
kinderen belangrijk zijn. De kinderen en jongeren hebben in aanbeveling vijf zelf
aangegeven welke terreinen dit zijn.
Tot slot
Uiteraard ben ik bereikbaar voor een nadere toelichting.
Met vriendelijke groet,

Margrite Kalverboer
de Kinderombudsvrouw
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