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35 468 Wijziging van de Algemene wet 
inkomensafhankelijke regelingen in verband met 
uitbreiding van de hardheidsclausule en 
invoering van een hardheidsregeling en een 
vangnetbepaling (Wet hardheidsaanpassing 
Awir) 

Nr. 35 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER 
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 23 
Ontvangen 17 juni 2020 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

Artikel I, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de aanhef wordt «drie» vervangen door «vier». 

2. Na artikel 49b een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 49c Oudercommissie  

1. Bij ministeriële regeling stelt Onze Minister een commissie in 
bestaande uit getroffen ouders. 

2. De commissie, bedoeld in het eerste lid, heeft tot taak het gevraagd 
en ongevraagd adviseren van Onze Minister over de uitvoering, juridische 
aspecten en beleid van en communicatie over de hersteloperatie, gericht 
op het herstellen van de problemen in de kinderopvangtoeslag, mede 
naar aanleiding van het eindrapport van de Adviescommissie uitvoering 
toeslagen. 

3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over 
de commissie. 

Toelichting  

Indiener acht het noodzakelijk dat bij de uitvoering van de herstelope-
ratie en de daaruit voortvloeiende compensatieregeling en andere 
regelingen gevraagd en ongevraagd geadviseerd wordt door gedupeerde 
ouders omdat zij het beste zicht hebben op de effecten van de herstelope-
ratie op de groep gedupeerden en weten wat er onder gedupeerden leeft. 
Indiener hecht sterk waarde aan gelijkwaardigheid van advisering door 
ouders enerzijds en experts zoals zitting hebben in de Bestuurlijke 
Adviesraad Kinderopvangtoeslag anderzijds. Dit amendement legt 
daarom in de wet vast dat er een adviserend ouderpanel bestaat om de 
uitvoering van de hersteloperatie te begeleiden met gevraagd en 
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ongevraagd advies. Bij de ministeriële regeling kan ook worden 
vastgelegd dat zij hun eigen werkwijze bepalen en dat zij een vergoeding 
ontvangen voor hun werk. 
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