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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
FINANCIËN
Aan de Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane
Den Haag, 26 mei 2021
De leden van de vaste commissie voor Financiën hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief van 30 april 20212 inzake de
voortgang van de uitbetaling van € 30.000 aan ouders die gedupeerd zijn
als gevolg van de problemen met de kinderopvangtoeslag, en de
bijbehorende toezegging T031393. De leden van de fractie van SGP
hebben naar aanleiding hiervan enkele vragen en opmerkingen.
In de brief van de Staatssecretaris van Financiën is te lezen dat de
afhandeling van gedupeerde ouders die zich na 15 februari 2021 hebben
gemeld binnen zes maanden wordt voorzien. Gezien deze dermate
globale benadering vragen de leden van de SGP-fractie om nadere
1
2
3

kst-35704-H
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2021

Letter H heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 35 704.
Kamerstukken I, 2020–2021, 35 704/35 468/35 812, G.
Kamerstukken I, 2020–2021, 35 704, T03139.

Eerste Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 704, H

1

informatie. Immers, tussen 15 februari 2021 en 28 april 2021 hebben nog
10.250 ouders zich bij UHT gemeld en dit aantal loopt nog dagelijks op, zo
schrijft de Staatssecretaris. Het kan toch niet zo zijn dat alle gedupeerde
ouders zes maanden zouden moeten wachten? De leden van de
SGP-fractie vragen of het mogelijk is om een redelijke termijn te hanteren
op basis van de aanmelding. Dat geeft ook duidelijkheid naar gedupeerde
ouders die zich door verschillende omstandigheden misschien te laat
hebben gemeld.
De leden van de vaste commissie voor Financiën zien uw reactie met
belangstelling en bij voorkeur binnen vier weken na dagtekening van deze
brief tegemoet.
De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,
N.J.J. van Kesteren
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