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Beste mijnheer Rutte, beste mevrouw de Vries, 
En eigenlijk aan iedereen die het horen wil,

Verschillende kinderen en jongeren (32 om precies te zijn; en we hebben contact met zo’n 150 
anderen) die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire hebben ons gevraagd om deze 
brief te ondertekenen. We hebben het erover gehad om ieder apart aan u een bericht te sturen, 
maar we vonden het niet zo vriendelijk om u te spammen. Vandaar dus deze brief. 

Veel van ons hebben meegewerkt aan de kindregeling. Zoals u weet hebben we deze op initiatief 
van de Kinderombudsvrouw (die sommigen van ons ook hebben ontmoet in een zoomsessie) en 
daarna in opdracht van de Belastingdienst in 2020 en 2021 opgesteld, onder leiding van Laurentien 
en team Missing Chapter. 

Het is nu bijna een jaar geleden dat onze aanbevelingen via de Kindregeling aan de Tweede Kamer 
zijn gestuurd. We waren zo trots dat ze helemaal waren aangenomen zoals we ze hadden bedacht. 
In december mochten we plotseling meedenken met een professor die ook weer met ideeën kwam. 
We zijn teleurgesteld dat we op geen enkele manier iets terug hebben gehoord. We voelen ons 
eigenlijk enorm gebruikt. 

Zelf hebben we helemaal niet stilgezeten! We hebben natuurlijk gewoon onze eigen activiteiten 
op school en werk. Daarnaast ontmoeten we steeds weer andere kinderen en jongeren die ook 
gedupeerd zijn en krijgen we ondersteuning van onze eigen contacten. En we zijn nog steeds 
betrokken bij de oplossingen. In december hielden we bijvoorbeeld onze eigen whatsapp enquête 
waarin ook kinderen en jongeren konden aangeven of ze zich nu gehoord voelen. Deze is toen ook 
aan de staatssecretaris aangeboden. Maar daar is niets mee gedaan.

En nu, een jaar na het indienen van onze aanbevelingen, lijkt alles steeds onduidelijker te worden. 
We horen via via dat we misschien worden gevraagd om met uw ouderpanel mee te denken over 
het vervolg van de kindregeling. En een van de ouders deelde een bericht dat er nu een of andere 
organisatie door het ministerie is ‘ingeschakeld’ om van kinderen en jongeren ‘input te krijgen’  
hoe de overheid kinderen van gedupeerde ouders van het toeslagenschandaal kan ondersteunen.

Dat is de zoveelste klap in ons gezicht. Natuurlijk willen we met iedereen samenwerken. Maar 
waarom neemt u een willekeurige organisatie die door u is ingeschakeld of een ouderpanel 
serieuzer dan ons? Wij die ons al meer dan een jaar voor alle kinderen en jongeren in Nederland 
hebben ingezet. Snapt u dan echt niet hoe dit voelt?

We willen niet onze onafhankelijkheid verliezen. We willen ook niet dat wat wij zeggen omgedraaid 
gaat worden zodat het past bij uw plannen. We willen niet dat u onze stem gebruikt om anderen 
te laten weten “we hebben met kinderen en jongeren gepraat.” Een aantal keer in de eerdere 
zoomsessies voelden sommigen van ons zich niet veilig bij iemand van de Belastingdienst die het 



gesprek wilde overnemen. We willen niet opletten wat we zeggen. Het voelt juist zo fijn om eindelijk 
zelf de baas te zijn van wat we doen. Want weet u het nog uit onze aanbevelingen? We hebben ons 
ontwikkeld van ‘kindpanel’, naar een eigen groeiende groep kinderen en jongeren. En een jaar later 
zijn we op eigen kracht een nog grotere actieve community geworden die steeds verder groeit. We 
vinden steun in elkaar en voelen ons vrij om alles met elkaar te delen. Ook al kennen we elkaar niet 
echt lang, begrijpen we en respecteren we elkaar. 

Het team Number 5 en Missing Chapter is ons al deze tijd wel gewoon blijven ondersteunen en ze 
zijn er altijd voor ons. Doordat we al zo lang samenwerken vertrouwen we en begrijpen we elkaar. 
En we vertrouwen Laurentien die echt de goede vragen stelt en onze verschillende woorden snapt 
en kan terugbrengen naar een verhaal dat anderen begrijpen. En ze zorgt ervoor dat we echt onze 
eigen ideeën delen en van niemand anders. Daarom voelen we ons veilig, gehoord en begrepen.

U begrijpt dus dat we ons onafhankelijk voelen van wie dan ook en vinden het ook logisch dat we 
dat ook blijven. Om heel eerlijk te zeggen willen we eigenlijk niet dat u als overheid de touwtjes in 
handen heeft voor en over ons. Dat voelt precies als alles wat we al die jaren hebben meegemaakt. 
We willen de Belastingdienst zo graag weer vertrouwen, maar er gebeurt nu het tegenovergestelde. 
We snappen niet waarom wij zelf als eigen community niet genoeg zijn om de bron van kennis te 
zijn en u nu wél met ons in gesprek wil via een organisatie die u inschakelt of via uw ouderpanel. Ze 
zijn allebei van u en het voelt alsof u alleen wilt luisteren als het u uitkomt. En nu wil die organisatie 
weer kinderen en jongeren apart spreken. We hebben al zoveel keer ons verhaal gedaan! Als u ons 
niet vertrouwt, waarom zouden we u moeten vertrouwen?

Als u echt iets voor ons wilt doen, begin dan al onze eerdere ideeën te lezen en stel daar gewoon 
vragen over. Vraag dan niet aan ons om naar u te komen. Vertel aan ons wat u wilt weten en dan 
kunnen wij het op onze eigen manier bespreken, andere kinderen en jongeren voor u vinden en 
kunnen we onze ideeën weer met u delen. En als u kinderen en jongeren kent, stuur ze dan naar ons 
en ónze community. Hoe meer, hoe beter. Iedereen is welkom. We hebben u al zoveel uur voor niets 
geholpen en we hebben ook een eigen leven. We willen ons tijd goed besteden. Daarom willen we 
graag onze eigen ondersteuning organiseren met mensen die we vertrouwen en die nu al snappen 
wat we bedoelen. Dat hebben we aan 3 moeders en Laurentien en het Number 5 team gevraagd om 
te doen. Want we vinden niet altijd de goeie woorden voor wat we bedoelen maar dat snappen zij. 
Want ze hebben al zoveel gehoord en kunnen ons dus helpen om ook te horen wat we niet helemaal 
goed zeggen en dat helpen ze om te “vertalen”.

Het maakt ons moe en teleurgesteld dat u nu weer ‘input’ wilt.  
Neem ons alstublieft serieus. Neem het niet van ons over.

We hopen op uw reactie. Wij zijn bezig met school en werk,  
dus kunt u ons bereiken via lisa.sweere@numberfive.community

Met vriendelijke groet namens meer dan 150 kinderen en jongeren,

Zahra (19) en Matthijs (23)

Kopie: 
- Kinderombudsvrouw
- Nationale Ombudsman


