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Geredigeerd woordelijk verslag van een openbaar verhoor van de parlementaire 

ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag op 16 november 2020 in de 

Enquêtezaal van de Tweede Kamer te Den Haag. 

 

Gehoord wordt mevrouw M.E. González Pérez. 

 

Aanvang: 9.30 uur 

 

Voorzitter: Van Dam 

Griffier: Freriks 

 

Verder zijn aanwezig de leden van de commissie Van Aalst, Belhaj, Van Kooten-Arissen, 

Kuiken, Van der Lee, Leijten en Van Wijngaarden, 

 

en enkele medewerkers van de ambtelijke ondersteuning. 

De voorzitter: 

Goedemorgen. Ik open deze vergadering van de parlementaire ondervragingscommissie 

Kinderopvangtoeslag. Het is de eerste vergadering in de twee weken dat wij hier mensen 

horen. Dat zullen twee lange en intensieve weken worden. Vandaag is de eerste dag. Ik 

verzoek de bode om de eerste getuige binnen te leiden. 

Mevrouw González Pérez, van harte welkom hier bij de parlementaire 

ondervragingscommissie. Fijn dat u er bent. U wordt hier gehoord als getuige. Dit verhoor 

vindt plaats onder ede. We zullen u een aantal specifieke, gerichte vragen stellen. U wordt 

vriendelijk verzocht om daar kort en bondig op te antwoorden. 

De microfoon staat al aan. Die kunt u gewoon aan laten staan. Misschien kunt u hem iets 

meer naar u toe trekken, dan bent u duidelijker verstaanbaar. 

U stond als advocaat meerdere ouders bij die betrokken waren bij het zogenaamde CAF 11-

onderzoek. In dit verhoor wil de commissie u daar vragen over stellen, maar ook uw 

contacten met de Belastingdienst en het verloop van rechtszaken hebben onze interesse. 

Wij verwachten dat u ons daar het nodig over kunt vertellen. 

U heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen. Met die belofte bevestigt u dat u de 

gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen. 
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Mevrouw González Pérez: 

Dat klopt. 

De voorzitter: 

Ik verzoek u daarom te gaan staan en om mij na te zeggen: dat beloof ik. 

Mevrouw González Pérez: 

Ik wou: zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

De voorzitter: 

Dat gaan we dat doen. Dan vraag ik u om uw twee vingers van uw rechterhand omhoog te 

steken en mij na te spreken: zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

Mevrouw González Pérez: 

Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

De voorzitter: 

Prima. Gaat u maar weer zitten. 

Mevrouw González Pérez: 

Dank u wel. 

De voorzitter: 

Dit verhoor wordt afgenomen door mevrouw Kuiken en de heer Van Aalst, die vanuit u 

gezien rechts van mij zitten. Verder zit ook aan tafel de heer Van der Lee, die mogelijk aan 

het eind ook nog een aantal vragen aan u heeft. 

Eerst krijgt u de gelegenheid om een kort openingsstatement te maken, een 

openingsverklaring van maximaal twee minuten. Daar wil ik u eerst de gelegenheid voor 

bieden. 

Mevrouw González Pérez: 

Ik denk dat ik wellicht die twee minuten ga overschrijden, maar niet al te veel. 

De voorzitter: 

We gaan het zien, mevrouw González Pérez. 

Mevrouw González Pérez: 

Is goed. 
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De voorzitter: 

Doet u de microfoon maar iets naar u toe. Het kan misschien hinderlijk zijn, maar het is ook 

heel belangrijk dat mensen thuis u kunnen horen. 

Mevrouw González Pérez: 

Ik zal mijn naam niet nog een keer herhalen. Als advocaat sta ik ouders bij die cliënt waren 

bij het gastouderbureau van mijn man. Deze ouders kwamen door de stopzetting van 

toeslagen midden in een lopend toeslagjaar in grote problemen. Zes jaar strijd, verdriet en 

onmacht. 

Ik wil drie punten aanstippen: dat de overheid fatsoenlijk met burgers moet omgaan, dat de 

overheid integer moet zoeken naar oplossingen als het misgaat en dat rechten van burgers 

te allen tijde worden beschermd. De Belastingdienst handelt in strijd met de wet, de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de Gedragscode Integriteit Rijk. Het bleek al 

in de eerste brieven. De stopzetting zonder motivering, zonder bezwaarclausule, maar met 

rechtsgevolg: je krijgt geen toeslag meer. Ik dacht: dit moet een vergissing zijn. Ik zei tegen 

ouders: lever stukken in, dan komt het vast goed. Maar het kwam niet goed. Ze leverden hun 

bewijs in en belden wekenlang met de BelastingTelefoon. Ik kon het niet geloven en ik heb 

ook zelf gebeld, maar we kregen niks te horen. De ouders kregen ook geen nieuwe toeslag, 

want ze waren geblokkeerd. Het patroon werd mij duidelijk: zogenaamd geen recht op 

toeslag, zogenaamd onvoldoende gegevens ingebracht. Ga maar in bezwaar en achterhalen 

waarom je iets niet krijgt. 

De verhalen van onmacht raakten mij diep. Ik verdiepte me ook verder in de wetgeving. Ik 

ontdekte: stopzetten mag niet, hooguit opschorten, maar alleen als er een echte goede 

reden is. De Belastingdienst moest in zo'n geval na het opschorten ook nog rappelleren. Ook 

dat werd niet gedaan. 

Het werd voor mij noodgedwongen procederen. In november 2015 kreeg ik de eerste 

uitspraak. Deze ouder kreeg gelijk: beroep gegrond. Ik dacht: ik ben klaar. Maar de 

Belastingdienst ging naar de Raad van State. Stap voor stap kwam ik erachter dat er steeds 

meer aan de hand was. Zo ontdekte ik dat de Belastingdienst de tweede nationaliteit van 

mijn cliënten in spreadsheets verwerkte. Pas deze zomer werd officieel erkend dat de 

tweede nationaliteit misbruikt was als indicatie voor fraude. In een rechtszaak kreeg ik per 

ongeluk het persoonlijke dossier van een behandelaar van Toeslagen. Ik vroeg om 

opheldering, maar ik kreeg die niet. Uit de dossiers concludeerde ik dat mijn cliënten 

gevangenzaten in een project, een fraudeonderzoek. Ik zag woorden als "uitsluitlijsten", 

"CAF" en "CAF-casus Hawaï". Ik kwam erachter dat CAF "Combinatieteam Aanpak 
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Facilitators" betekende. Mijn man zou een fraudeur zijn en zijn cliënten mensen die ook 

fraudeerden. Ik was erg geschokt en verdrietig, want ik wist één ding zeker: mijn man heeft 

een professioneel gastouderbureau en de ouders waren nette mensen, die hun bewijzen 

hadden ingeleverd die ze volgens de overheid waren vergeten. 

Op 8 maart kwam de uitspraak van de Raad van State. De stopzetting was onrechtmatig en 

de ouders waren geschaad in hun rechten. Ik dacht toen ook weer: ik ben klaar. Ouders 

worden geholpen en gecompenseerd voor de grote schade die ze hadden. Er kwamen ook 

gesprekken met de Belastingdienst. Mij werd ook echt een oplossing beloofd voor deze 

mensen, maar tijdens een tweede gesprek bij de Belastingdienst liepen de gemoederen heel 

hoog op. Een senior jurist liep zelfs stampvoetend weg uit het gesprek. Het begon weer op 

nul, met het inleveren van gegevens. Praten over de problemen die ze hadden veroorzaakt? 

Nee. Ze wilden niet praten over materiële en immateriële schade. Er werd een bedrag aan 

rente aangeboden, maar dat dekte de schade niet. Ook kreeg ik geen uitleg waarom de 

tweede nationaliteit werd gebruikt. Op enig moment zag ik dat de blokkade op de 

achtergrond wegviel en dat die er eigenlijk ook niet meer was. De Belastingdienst wilde niet 

verder meedenken. Ik probeerde natuurlijk doorprocederen te voorkomen, maar de 

Belastingdienst deed het andersom. 

De Ombudsman heeft een rapport geschreven met zestien spelregels voor hoe te handelen 

in herstel van schade veroorzaakt door de overheid. Een van die regels is juist het niet 

doorprocederen als je weet dat je fout zit. Waarom deden ze dat hier dan? Later, in 2017, 

komt het rapport van de Ombudsman met aanbevelingen. Er was onbehoorlijk gehandeld 

met de stopzetting en de blokkade, waardoor ouders geen toeslag meer konden aanvragen 

en geen kant op konden. En toch ging het maar door. Daarna kreeg ik contact met een 

aardige, gewetensvolle ambtenaar. Dat is mijn held in deze casus. Zo werd hij niet 

behandeld, als held. Hij werd gewoon bijna ontslagen. Het werd me duidelijk gemaakt dat in 

mijn dossiers stukken ontbraken. Die kreeg ik in handen. Het is een doodzonde in het 

bestuursrecht. Daarmee schaad je een fundamenteel recht van burgers in een eerlijk proces. 

Het kwartje viel bij mij. De Raad van State had immers al eerder in een andere zaak naar 

zulke stukken gevraagd. Altijd werd ontkend dat die er waren. In diverse zaken bracht ik 

voortaan zelf de stukken in. In een dossier stonden we dan binnen vijftien minuten buiten: 

toch recht op toeslag. 

Dat maakt mij boos. Boos omdat nu boven tafel is gekomen dat de belangrijkste juridische 

adviseur op 13 maart 2017 al zei dat het ontoelaatbaar was wat ze deden. Waarom nog twee 

jaar door, mensenlevens verwoesten en nadien de commissie-Donner instellen? Boos omdat 
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de staatssecretaris in 2018 al zei dat er coulance zou komen, dat de landsadvocaat naast de 

burger zou staan om te helpen. Dat hebben ouders niet zo ervaren. Boos omdat de 

Belastingdienst en het ministerie nu in samenwerking met een journalist die alles verdraait, 

beweren dat ze het zo niet hadden bedoeld. Waarom is dan ongemotiveerd stopgezet, is niet 

gerappelleerd, zijn bezwaartermijnen overschreden, zijn stukken achtergehouden in mijn 

dossiers? Waarom is niet toegegeven? Waarom kwam er na 2017 geen ruimhartige 

schadevergoeding als het niet zo bedoeld was? Zo hebben ze het al die jaren wel gedaan. 

U weet wat ik allemaal heb moeten doen en bij wie ik allemaal heb aangeklopt om de 

waarheid te achterhalen. Sinds de onthullingen van RTL Nieuws en Trouw weten we vanaf 

29 mei 2019 zeker: heel het onderzoek was ondeugdelijk, er was geen facilitator, er was 

geen georganiseerd misbruik, er was geen fraudezaak, geen strafzaak, geen boetes, niet bij 

de ouders, niet bij het bureau en niet bij de gastouders. Als klap op de vuurpijl: met de 

stopzetting van de toeslagen van de ouders hoopten ze alsnog bewijs te verzamelen bij de 

ouders voor een vermoeden dat nergens op was gestoeld, op niets. We weten nu bij toeval 

dat in ieder geval sinds juni 2019 alle belangrijke mensen van de Belastingdienst en het 

ministerie wisten hoe onfatsoenlijk het was, maar het niet oplosten. Ook dat zie ik als niet-

integer, onzorgvuldig overheidshandelen. Voor de CAF 11 is er nu een compensatie. Voor 

sommige ouders strijd ik door voor vergoeding van de daadwerkelijke schade. U heeft 

gezegd dat u zich rechercheurs voelt op zoek naar de waarheid. Zo heb ik mezelf ook altijd 

gevoeld. Ik heb veel steun ervaren van iedereen. U zegt dat u een foto gaat maken. Ik hoop 

op een hele scherpe en onthullende foto, zodat iedereen exact ziet welke conclusies en 

gevolgen hier nodig zijn. 

Ik dank u voor uw aandacht. 

De voorzitter: 

Dank u wel, mevrouw González Pérez. Het was iets langer dan twee minuten, maar fijn dat u 

deze openingsverklaring gegeven hebt. Ik geef nu het woord aan mijn collega's mevrouw 

Kuiken en de heer Van Aalst. Ik meen dat de heer Van Aalst met het verhoor begint. 

De heer Van Aalst: 

Dank u wel, mevrouw González Pérez, voor uw verklaring. Wij zullen nu wat dieper ingaan 

op de materie. We willen helemaal bij het begin beginnen. Kunt u ons meenemen naar hoe u 

bij deze situatie, deze zaak, betrokken raakte? 
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Mevrouw González Pérez: 

Zoals bekend is, is mijn echtgenoot de houder van het bureau Dadim. In die setting raakte ik 

betrokken, omdat ik dingen zag die ik vreemd vond. 

De heer Van Aalst: 

Wat zag u precies? 

Mevrouw González Pérez: 

Zoals ik al in mijn brief schreef, zag ik een brief met rechtsgevolg, met een stopzetting. 

Mensen moesten gegevens inleveren. Ik vond dat alleen al grond van de Algemene wet 

bestuursrecht een slecht voorbereidende brief. 

De heer Van Aalst: 

U staat een heleboel ouders bij. Kunt u ons vertellen hoeveel ouders u bijstaat die 

gerelateerd zijn aan het beruchte CAF 11-verhaal? 

Mevrouw González Pérez: 

Sinds het begin -- dan heb ik het over het moment dat ik procedeerde -- had ik 38 

toeslagjaren in behandeling. Eigenlijk ben ik gedurende zes jaar altijd wel gebeld door 

mensen met dezelfde verhalen, mensen die hetzelfde ervaren hebben. Dan probeer ik uit te 

leggen hoe het bij mij zat en als zij ook zo behandeld waren, dat ze daar dan ook iets aan 

hadden. 

De heer Van Aalst: 

Heeft u enig idee hoeveel mensen u nu in totaal bijstaat? 

Mevrouw González Pérez: 

Nu, in verband met de Commissie Werkelijke Schade, nog 42 mensen. 

De heer Van Aalst: 

Hoeveel heeft u er in totaal bijgestaan? Zijn dat die 40 in totaal, of heeft u al veel meer 

mensen bijgestaan? 

Mevrouw González Pérez: 

Het waren destijds aan procedures iets van 38 toeslagjaren, weet ik me te herinneren. Ik 

weet niet hoeveel mensen daaraan gekoppeld waren, concreet. 

De heer Van Aalst: 

Dan gaan we even naar de ouders toe. Als u die ouders moet duiden, kunt u dan een 
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bepaald profiel schetsen van wat voor ouders dit zijn? Waar gaat het om? Hoe ervaren die 

mensen dat die bij u zijn gekomen? 

Mevrouw González Pérez: 

Dit zijn mensen bij wie beide ouders werken, die kinderopvang nodig hebben en dat doen bij 

een geregistreerd bureau dat hen controleert. De gastouders worden geïnspecteerd door de 

GGD. Dus ik denk: nette burgers. 

De heer Van Aalst: 

Ik probeer het even samen te vatten. U bent in contact gekomen met al die mensen doordat 

uw echtgenoot een gastouderbureau had. Die ouders hebben zich bij u gemeld. U geeft aan: 

die ouders zijn allemaal tweeverdieners en de kinderen moeten naar de gastouderopvang. 

Mevrouw González Pérez: 

Ja. 

De heer Van Aalst: 

Dan gaan we de koppeling maken richting de Belastingdienst. Eerst kregen de ouders allerlei 

brieven. Dat is natuurlijk schrikken. Daar stond in: uw toeslag wordt stopgezet. Kunt u ons 

daarin meenemen? Wat stond er in de brieven die u in eerste instantie voor u kreeg? 

Mevrouw González Pérez: 

Het was een soort rechtmatigheidsonderzoek. Je moet gewoon je gegevens inleveren, zodat 

zij kunnen controleren of er een recht is. Normaal gesproken wordt dat gedaan aan het einde 

van het jaar, maar hier heb je een tussentijdse controle gehad. Op zichzelf heeft de 

Belastingdienst natuurlijk het recht om te controleren wanneer ze willen, dus vandaar ook dat 

mensen met heel veel papieren naar de Belastingdienst zijn gegaan om dat aan te tonen, 

met contracten, arbeidsovereenkomsten, betalingen, bankafschriften. Het moesten allemaal 

originelen zijn. Die zijn ook daadwerkelijk naar het kantoor van de Belastingdienst gebracht. 

De heer Van Aalst: 

Oké. De mensen kregen te horen dat hun kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Vervolgens 

moesten ze allerlei stukken aanleveren. Was het voor die ouders ook helder wat ze moesten 

aanleveren? 

Mevrouw González Pérez: 

De eerste brief die ze kregen, was: u krijgt geen toeslag meer; neem contact met ons op, 

omdat u het moet aantonen. Vervolgens hebben de mensen gebeld met de Belastingdienst. 
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Toen kregen ze een brief met daarin wat ze allemaal moesten inleveren. Daarin was duidelijk 

wat ze moesten inleveren, want dat hebben ze ook ingeleverd. 

De heer Van Aalst: 

Welke stukken moesten ze bijvoorbeeld aanleveren? 

Mevrouw González Pérez: 

Dat was een arbeidsovereenkomst -- want ja, je hebt natuurlijk bewijs dat je allebei werkt, 

want anders heb je ook geen recht op toeslag -- de overeenkomst met het bureau, de 

betalingen, bankafschriften; dat soort dingen. 

De heer Van Aalst: 

Mensen krijgen een brief, mensen gaan naar de Belastingdienst, mensen gaan allerlei 

stukken inleveren. Wat gebeurde er toen? 

Mevrouw González Pérez: 

Toen was het wachten. Als de toeslag op enig moment stopt, loopt de rest van een leven wel 

gewoon door. Dus de kinderen gaan gewoon naar de oppas en die moet uiteindelijk ook 

gewoon betaald krijgen. Dus ja, als de toeslag niet meer komt, dan gaan mensen met de 

Belastingdienst bellen: ik heb alle stukken ingeleverd; is het voldoende; heeft u wel alles; is 

het wel goed gekopieerd? Want ik heb van heel veel mensen begrepen dat het 

Belastingdienstkantoor soms net een markt was. Iedereen bracht allerlei stukken. Het 

kopiëren was soms een lopende band. Maar ja, wie weet of alles compleet is? Er werd ook 

tegen mensen die vroegen "heeft u nu alles?" gezegd: dat kunnen wij nu niet zeggen, wij zijn 

alleen maar aan het kopiëren. Dus mensen begonnen uiteindelijk te bellen: heeft u alles 

ontvangen en wat is de stand van zaken? 

De heer Van Aalst: 

Even voor de duidelijkheid: hoelang duurde dat? Want als mensen gaan bellen, heeft dat 

waarschijnlijk te maken met dat ze nog geen antwoord hebben gehad. Hoelang duurde het 

voordat ouders bericht kregen van de Belastingdienst of het akkoord was, of alles geleverd 

was? 

Mevrouw González Pérez: 

Nou, kijk, mensen belden en dan kreeg je te horen: dat kunnen we niet zeggen; u moet even 

wachten. Als je dat de eerste keer hoort, denk je: nou ja, goed, ben ik nou zo overhaast aan 

het bellen? Maar op enig moment belden ze weer, en weer, en ze kregen altijd hetzelfde 

antwoord. Als je dan vroeg waarom, dan werd er gezegd: dat kunnen we niet zeggen. Eén 
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cliënt van mij is ook naar de Belastingdienst toegegaan: ik heb zo vaak gebeld, waarom krijg 

ik geen antwoord? Die had inmiddels zelfs al een beslissing gekregen, dus hij moest al in 

bezwaar. Daar stond geen motivering in. Dus op enig moment gingen mensen bellen. Ik heb 

ook gebeld. Ik kreeg ook echt hetzelfde antwoord: we kunnen niks zeggen; u moet gewoon 

wachten op de beslissing, ook uw cliënten; u moet wachten op de beslissing, dan kunt u in 

bezwaar en daar gaat u weten wat er aan de hand is. 

De heer Van Aalst: 

Dat is exact waar ik naartoe wilde. Het duurt even en dan komt er uiteindelijk een brief met 

een beslissing. Wat viel u op aan deze brieven? Hoe waren deze gemotiveerd? 

Mevrouw González Pérez: 

Niet, want daar stond in: u heeft niet voldoende gegevens ingeleverd; de bewijsstukken zijn 

niet volledig. Het was geen motivering. Want jij moet weten waarom jou iets wordt 

afgenomen; dat is het motiveringsbeginsel, rechtszekerheid. In de beslissing stond gewoon 

niet "u heeft deze overeenkomst nog niet ingeleverd" of "we missen een betaling". Dat stond 

er niet in. Het was een hele algemene brief met: u heeft toch geen recht; we hebben alles 

gecontroleerd en het is onvolledig. 

De heer Van Aalst: 

Als ik u goed hoor, zegt u: het enige wat eigenlijk in de brief terugkwam, was de nihilstelling 

en "u heeft onvoldoende aangeleverd". Er werd niet gespecificeerd wat er dan nog ontbrak. 

Mevrouw González Pérez: 

Nee. Mensen belden dan vervolgens weer met de vraag: wat mis ik dan? Dan zeiden ze: u 

moet in bezwaar. Het lijkt net alsof rechtsbescherming hier pas vanaf bezwaar komt, of zo. Ik 

had daar zo'n heel raar gevoel van tevoren: het is juist de bedoeling, als je als overheid 

dienstbaar handelt, dat die beslissing er niet hoeft te komen. 

De heer Van Aalst: 

U staat dus al die mensen bij. Kregen die mensen allemaal op dezelfde manier een 

vergelijkbare brief? 

Mevrouw González Pérez: 

Ja. 

De heer Van Aalst: 

Dus in geen enkele brief werd gemotiveerd wat er nog ontbrak? Het was gewoon een 
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nihilstelling en "stukken ontbreken". Wat doet dat met ouders als je zo'n brief krijgt? Wat voor 

gevolgen heeft dat? 

Mevrouw González Pérez: 

Wat doet rechtsonzekerheid met mensen die niet weten dat ze iets fout doen? Daar komt uw 

vraag eigenlijk op neer. Ja, dan verwijs ik linea recta naar het boek Het proces van Kafka. 

De heer Van Aalst: 

Voordat we naar het gedeelte van het bezwaar gaan, is de vraag: wat heeft u eraan gedaan 

om naar aanleiding van die brieven alsnog meer informatie te krijgen over "wat er ontbreekt 

er nu; wat moeten we nu voordat we een bezwaarprocedure ingaan"? 

Mevrouw González Pérez: 

Wat heb ik gedaan? In een aantal dossiers ... Want wat ik merkte, gedurende al mijn 

bezwaren en procedures bij de rechtbank, is dat er elke keer gelegenheidsargumenten 

kwamen om iets goed te praten. Ik weet niet precies hoe ik dat moet uitleggen, maar het leek 

wel alsof dingen verzonnen werden om dan maar een reden te hebben om. Wat heb ik 

gedaan? Ik heb in aantal dossiers ... Want die termijnen van zes weken zijn dodelijk. Als jij 

die zes weken laat verstrijken, krijg je niet-ontvankelijkheidsverklaringen. Dan heb je eerst 

een hele procedure of je nou wel of niet ontvankelijk bent voordat je weer aan de inhoud 

toekomt. Wat heb ik gedaan: ik ben een aantal mensen gaan bijstaan met de vraag "wat is 

hier fout?" De mensen die ik niet direct bijstond, kregen een soort van voorbeeld. Dat was 

beschikbaar voor de mensen die dat nodig hadden of die zelf bezwaar wilden maken: ik ga in 

bezwaar; ik weet niet waarom, maar ik wil exact weten wat u mist in de onvolledigheden. Dus 

die bezwaren zijn ook verzonden. 

In de dossiers die ik ben gaan behandelen, heb ik gevraagd om het dossier, want ik kan 

onmogelijk procederen zonder dossier. Dus ik ben in bezwaar gegaan. Ik heb het dossier 

opgevraagd. Nou, dat kreeg ik niet. Ik procedeer al twintig jaar tegen de overheid. Ik heb 

altijd hetzelfde dossier als de overheid die tegenover mij zit: een UWV, een gemeente 

Helmond of Eindhoven. We hebben dus altijd allebei hetzelfde. Dus je dient bezwaar in op 

nader aan te voeren gronden, je krijgt het dossier, je gaat kijken wat er is gebeurd en dan ga 

je je gronden inleveren. Hier was het van: deze mensen hebben alles ingeleverd; u zegt niet 

wat er niet klopt; ik krijg geen dossier; wat nu? Dat is wat ik heb gedaan. 

De heer Van Aalst: 

Samenvattend blijkt dat mensen een brief van de Belastingdienst kregen waarin gemeld 

wordt: uw kinderopvangtoeslag wordt stopgezet; u moet gegevens aanleveren. Er werd niet 
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gedefinieerd welke gegevens ze moesten aanleveren. Mensen zoeken contact en krijgen 

eigenlijk geen antwoord op wat ze dan moeten aanleveren. Vervolgens gaan we richting de 

bezwaarprocedure. Heb ik u goed begrepen? 

Mevrouw González Pérez: 

Ja. 

De heer Van Aalst: 

Dat brengt ons bij de formele bezwaar- en beroepsprocedure. U gaf net al aan: u bent 

begonnen met dossiers samen te stellen. 

Mevrouw González Pérez: 

Niet samen te stellen, maar te behartigen. 

De heer Van Aalst: 

Te behartigen. 

Mevrouw González Pérez: 

Want ik had geen dossier. 

De heer Van Aalst: 

Hoe gaat zo'n bezwaarprocedure? U gaat de belangen van die mensen behartigen. Wilt u 

ons vertellen hoe dat gaat? 

Mevrouw González Pérez: 

Zal ik uitleggen hoe normaal een bezwaar loopt en hoe ik het hier ervaren heb, die 

tegenstelling? 

De heer Van Aalst: 

Graag. 

Mevrouw González Pérez: 

Normaal komt iemand bij mij met een brief dat een recht wordt afgenomen. Dan dien ik een 

bezwaar in op nader aan te voeren gronden en dan vraag ik om het dossier. Dan ga ik in dat 

dossier samen met cliënt bekijken of het klopt wat die overheidsinstelling zegt. Als het klopt 

wat er staat, dan zeg ik: mevrouw, u heeft geen gelijk; ik kan u niet bijstaan. Maar als er iets 

in staat wat niet klopt, dan schrijf ik de desbetreffende instantie aan met: dit zijn mijn 

gronden; uw beslissing is foutief, want cliënt zegt dit en dit en dit. Dan komt er een 
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hoorzitting. Er wordt een beslissing op genomen en dan krijg je een beslissing op bezwaar. 

Dat is zoals ik gewend was. 

Bij de Belastingdienst heb ik bezwaar ingediend. Ik heb ook op nader aan te voeren gronden 

bezwaar ingediend, met het verzoek om het dossier en om mij uit te leggen waarom alle 

bezwaartermijnen al verstreken waren. Want dan zit je al ergens in mei, juni. Uiteindelijk zat 

ik in juni 2016 bij de Belastingdienst en waren er nog 140 bezwaren niet in behandeling 

genomen. Dus dan ligt iets op een plank zonder dat je daar vaart in krijgt, ondanks dat de 

mensen vroegen: wanneer wordt mijn bezwaar behandeld? De Belastingdienst vroeg telkens 

uitstel: we kunnen nog niet beslissen; we vragen uitstel. Ook als mensen aangaven "u krijgt 

geen uitstel meer van mij", kreeg je nog steeds geen beslissing. 

De heer Van Aalst: 

Wat waren de normaal gebruikelijke termijnen om een beslissing te nemen op zo'n bezwaar? 

Mevrouw González Pérez: 

Volgens mij is dat zes weken, even uit mijn hoofd. Die termijnen zitten mij nu even niet zo ... 

De heer Van Aalst: 

Zeg maar gemiddeld zes weken. Hoe pakte de situatie nu uit? Er werd dus gevraagd om 

uitstel. Hoelang duurde het nu voordat er antwoord kwam op zo'n bezwaar? 

Mevrouw González Pérez: 

Er zijn een aantal dossiers die ze erdoor hebben laten gaan. Ik denk dat dat is om 

jurisprudentie te vormen. Een hele bulk daarachter stond echt nog twee jaar stil. 

De heer Van Aalst: 

Dus een deel ging erdoor. Wat was de motivering om een aantal bezwaren af te wijzen? 

Mevrouw Kuiken: 

Misschien kunt u nog heel even de redeneerlijn afmaken wat er nu anders was toen u het 

dossier niet kreeg, en daarna de vraag van de heer Van Aalst. 

Mevrouw González Pérez: 

Door het dossier niet te krijgen, zie je niet wat de mensen fout hebben gedaan, dus dan krijg 

je hele vage gronden naar de instantie toe. "U zegt dat mevrouw geen recht heeft, maar 

mevrouw heeft alles ingeleverd. Hierbij lever ik het nogmaals in. Volgens mij is er toch recht. 

Kunt u mij uitleggen waarom niet?" 
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Terugkomend op de vraag waarom er afgewezen is: ik merkte op enig moment ... Ik loop 

eigenlijk al zes jaar te soebatten over de periode tot 30 juni dat mensen alles moeten hebben 

ingeleverd. Want de brief die u zojuist noemde, was van juli: lever alles in tot en met 30 juni. 

Dat hebben mensen allemaal ingeleverd. Er waren vervolgens afwijzingen omdat mensen in 

de periode nadien niet alles hadden ingeleverd. 

De heer Van Aalst: 

In die zin weken ze af van de brief. Dat werd opgevoerd als motivatie dat niet alles ... 

Mevrouw González Pérez: 

Ja, ik merkte dat wat er daarna was gebeurd eigenlijk werd gebruikt met terugwerkende ... Ik 

wist eigenlijk zelf even niet hoe ik dat ... Want ik wilde altijd weten: hebben jullie terecht 

stopgezet? Als jij vraagt "tot 30 juni stukken", wil ik weten wat de reden was van het daar 

stopzetten, want er moet een grond zijn voor dat moment tot 30 juni. Twee jaar later krijg je 

de redenering: ja, maar wij kijken over een heel jaar; over de periode juli tot en met 

december missen de stukken. Maar ik vond dat die stukken ... Ja, die zijn niet eerder 

uitgevraagd. 

De heer Van Aalst: 

Die waren niet eerder uitgevraagd. 

Mevrouw González Pérez: 

Dus dat was de hele tijd een discussiepunt, ja. 

De heer Van Aalst: 

Dat heeft u waarschijnlijk gemeld? 

Mevrouw González Pérez: 

Diverse keren, ja. 

De heer Van Aalst: 

Vervolgens ging u natuurlijk de beroepsprocedure in. 

Mevrouw González Pérez: 

Ja, bij de rechtbank Oost-Brabant. 

De heer Van Aalst: 

Kunt u ons vertellen hoeveel van die beroepsprocedures u bent gestart? Hoe gaat zo'n 

beroepsprocedure in z'n werk en hoe verliep die? 
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Mevrouw González Pérez: 

Even kijken. Ik dacht dat ik in een soort banaanvorm van rechtbank Overijssel, Brabant en 

dan zo tot en met Den Haag, want de klanten waren landelijk ... De bezwaren die werden 

afgewikkeld, heb ik bij de rechtbanken in een soort van beroep op nader aan te voeren 

gronden, want dat kan, ... Dan probeerde ik die rechtbanken duidelijk te maken dat we bij de 

rechtbank in Den Bosch een soortgelijk geval hadden, met het verzoek om daar even op te 

wachten, want ik dacht: dan ben ik na die procedure klaar, want dan is de rest gelijk. Dus ik 

denk dat het toch wel aan een flink aantal rechtbanken rondom Den Bosch is neergelegd, ja. 

De heer Van Aalst: 

Daar werd in die zin ook wel rekening mee gehouden, om ze met elkaar te vergelijken? Zijn 

alle beroepsprocedures uiteindelijk ook geëindigd met een uitspraak van de rechter? 

Mevrouw González Pérez: 

Ja, sommige wel. Sommige zijn zelfs nu nog bij de Raad van State, in afwachting van de 

werkelijke schade, want ja, die informeren we dan. 

De heer Van Aalst: 

In dit geval werd er gewoon binnen de termijnen netjes uitspraak gedaan? 

Mevrouw González Pérez: 

Ja, de uitspraken werden gewoon ... De uitspraak van de eerste zaak was november 2015. 

Toen zei de rechtbank Oost-Brabant over die stopzetting: die mevrouw heeft gewoon alles 

betaald; er is gewoon recht. Deze cliënte had het ook ... Want deze cliënte kon laten zien dat 

er na de stopzetting kosten gemaakt waren. Maar het schrikt ook mensen heel erg af. Die 

mevrouw had ook zoiets van: ik wil ook gewoon niet eens meer daarna; ik hou er mee op. 

De heer Van Aalst: 

Dat brengt mij eigenlijk bij de volgende vraag. Vanaf het moment dat de brief komt met "uw 

kinderopvangtoeslag wordt stopgezet" tot aan de hele beroepsprocedure en de uitspraak 

gaat er een hele periode overheen. Wat doet dat met ouders? 

Mevrouw González Pérez: 

Die mevrouw is ... Ja, ik heb het heel erg met haar te doen. Ze had ook drie kinderen. Die 

zijn helemaal kapot. 
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De heer Van Aalst: 

Wat zijn de gevolgen voor de financiële situatie van het stopzetten van 

kinderopvangtoeslag? 

Mevrouw González Pérez: 

Als ik deze mevrouw als voorbeeld neem: uiteindelijk heeft die mevrouw gewoon zelf voor 

haar kinderen moeten zorgen. Dan krijg je vanzelf dat een deel van het inkomen wegvalt 

thuis. Het is niet zielig bedoeld of zo, maar als je je kinderen niet eens kan meenemen naar 

de Efteling, dan zegt dat wat. 

De heer Van Aalst: 

Het gezin komt door die lange periode van stopzetting in de problemen doordat ze hun werk 

niet meer kunnen uitvoeren en zelf hun opvang moeten gaan organiseren, zonder daar een 

vergoeding voor te ontvangen? 

Mevrouw González Pérez: 

Dat klopt. 

De heer Van Aalst: 

U noemde nog heel even tussendoor dat een aantal zaken niet bij de rechter 

terechtkwamen. Die werden toch geschikt en toegewezen. U gaf daar bepaalde kwalificaties 

aan mee. Kunt u ons eens zeggen waarom u denkt dat sommige bezwaren niet in 

behandeling werden genomen en uiteindelijk afgehandeld werden? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik weet niet of die uiteindelijk zijn afgehandeld, want ik heb niet iedereen kunnen bijstaan. Ik 

verdrink soms al in één dossier, laat staan in 38. Er waren natuurlijk nog meer mensen. Ik 

merkte alleen dat ... Daar heb ik bij de Ombudsman ook heel erg aan de bel getrokken, ook 

in september 2016, want die trok echt zo'n streep van: nu moeten bezwaren echt behandeld 

worden. Ik weet nog dat ik in september 2016 belde: dit schiet gewoon niet op, nog steeds 

niet. Dus ik vraag me af of echt alle bezwaren op dit moment zijn afgewikkeld. Maar ik kon in 

ieder geval de mensen die ik bijstond, door de bezwaren heen trekken. 

De heer Van Aalst: 

Wat ik bedoelde te vragen was: u gaf aan dat er momenten waren dat mensen wel in het 

gelijk werden gesteld door de Belastingdienst? 
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Mevrouw González Pérez: 

Ja, dat heb ik trouwens persoonlijk ervaren in een dossier, al in bezwaar. Daar moest je zelfs 

de agenda's voor inleveren wanneer iemand waar was geweest, met foto's. Je moest alles ... 

Het leek wel ... Ik had dat nog nooit gezien, maar ik dacht: ik doe dat maar. Het kon gewoon 

ook niet meer dat ze daar zouden afwijzen. 

De heer Van Aalst: 

Er zijn dus uiteindelijk zaken ... 

Mevrouw González Pérez: 

Ja, in bezwaar. Ik heb één mevrouw ... Ze heeft inmiddels vijf kinderen. Die heeft daar zo 

veel last van gehad dat ze uiteindelijk opgenomen is geweest, want die had gewoon alles 

goed en daar werd alles van teruggevorderd. Dan ga je toch alles inleveren en klopt het 

gewoon allemaal. 

De heer Van Aalst: 

Waarom denkt u dat er uiteindelijk toch een schikking uit komt en waarom die mevrouw toch 

in het gelijk wordt gesteld? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik weet 't niet. Ik heb denk ik zo veel achter die medewerkers aangezeten dat die op een 

gegeven moment ook niet meer anders konden. Ik weet het ook niet. 

De heer Van Aalst: 

U zei net over de jurisprudentie dat sommige zaken mogelijk niet zo ver kwamen en dat ze 

uiteindelijk toch geschikt werden. 

Mevrouw González Pérez: 

Wat mij opviel was dat ... Even kijken hoe ik dat niet zo langdradig kan uitleggen. Wat mij 

opviel was dat als er een zitting kwam, je dan als het ware een herziening kreeg: je hebt toch 

gelijk; trek maar in. Ik heb diverse zaken toch niet ingetrokken, want ik vond dit gewoon niet 

kunnen. Jij procedeert vier jaar lang, dan kom ik eindelijk aan bij de rechter die naar mij kan 

luisteren en dan zeggen ze: ja, je hebt toch gelijk; wil je intrekken?; hier heb je je €500 

redelijketermijnvergoeding, want ja, we waren toch wel een beetje traag. 

De heer Van Aalst: 

Waarom denkt u dat het op deze manier ging? 
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Mevrouw González Pérez: 

Ik heb geen idee. Ik heb een opinie geschreven over alle jurisprudentie. Ik heb geprobeerd 

die enigszins in kaart te brengen: waar zit die menselijke maat? Er was een bijlage bij een 

Kamerbrief met 15.000 uitspraken. Daarvan waren er iets van 5.000 of 4.000 ingetrokken. 

Een van mijn cliëntes, een mevrouw die zelf procedeerde, ging naar de Raad van State. 

Daar is tegen haar gezegd: u heeft toch gelijk, trekt u maar in. Die mevrouw heeft 

ingetrokken en is er nog steeds niet uit. Dus ik heb het vermoeden, maar ja, ik kan dat niet 

bevestigen, dat ... Ik vraag me af wat er na die intrekkingen gebeurd is. 

De heer Van Aalst: 

Maar is uw vermoeden dat bewust van de zaken waarvan men bij de Belastingdienst dacht 

"die gaan we niet redden bij de rechter" is gezegd: die gaan we gewoon schikken, die 

draaien we terug, die laten we niet zover komen? Is dat uw vermoeden? 

Mevrouw González Pérez: 

Wellicht, en dat ze een aantal zaken toch proberen, want ik heb ook in WOB-stukken gezien 

hoe wordt omgegaan met het procederen. Voor ons advocaten is procederen gewoon het 

ultimum remedium. Je gaat het liefst niet procederen. Ik ga ook niet graag naar de 

rechtbank. Ook in mijn bijstandszaken en in mijn UWV-zaken neem ik het liefst contact op 

met de behandelaar: oké, kunnen we dit toch nog oplossen? Wat mij daar opviel, was 

gewoon andersom. Ja. 

De heer Van Aalst: 

Dus u heeft een heleboel zaken ... Ik probeer het even bij elkaar te brengen. 

Mevrouw González Pérez: 

O ja, wat mij opviel in een WOB-stuk, als je dan bij die zaak van november 2015 kijkt hoe zij 

omgaan met "moeten we wel of niet in hoger beroep?", is dat iemand daar schrijft: als we 

ongelijk krijgen, dan weten we dat ook weer. Dat vond ik heel pijnlijk, want zo ga je niet met 

het recht om. Het is niet van: we gaan eens even kijken en dan zien we wel. Je moet weten 

waarom je in hoger beroep gaat en waarom niet. Ik had hier het gevoel: het is gewoon een 

uitje. 

De heer Van Aalst: 

We zijn bij het punt van de bezwaartermijnen en de bezwaarprocedures. Soms was er wel 

een motivering, soms geen motivering, en soms werd net voordat de zaak behandeld zou 

worden toch een schikking getroffen met de cliënten. U zei net al een keer: ik probeerde 

dossiers boven water te krijgen, maar ik kreeg gewoon de informatie niet. Wat was het 
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moment dat u dacht: waarom levert de Belastingdienst mij die stukken niet aan? Want u 

constateerde: er zijn meer stukken, er ontbreken stukken. Wanneer kreeg u te maken met 

het gesloten zijn van de Belastingdienst om informatie aan u te verschaffen? Kunt u ons 

eens uitleggen hoe dat ging? 

Mevrouw González Pérez: 

Dat gaat eigenlijk heel geleidelijk. Dan ga je naar de rechtbank en dan krijg je toevallig zo'n 

dossier, dat je denkt, in het kader van wat ik zojuist zei: ik heb altijd hetzelfde dossier. Ik zag 

gewoon twee pakketjes. In eentje daarvan zag ik die eerste brief waarin stond "u moet uw 

arbeidsovereenkomst inleveren en uw bankschriften". Ik zag ook in het dossier van die 

medewerker dat daar allemaal vinkjes achter stonden, dat het ook echt allemaal erin zat. Ik 

zag ook een soort verslag met bevindingen, dat alles was ingeleverd, dat het allemaal al een 

keer was uitgevraagd, dat het allemaal al een keer ontvangen was, maar dat ze toch nog 

een keer ... Daar begon ik wel te vermoeden: waar zitten deze mensen in? 

De heer Van Aalst: 

U constateerde op een bepaald moment dus dat dossiers niet compleet waren of van elkaar 

afweken in twee verschillende stapels? 

Mevrouw González Pérez: 

Het was volgens mij in januari 2017 dat ik dat onder ogen kreeg. 

De heer Van Aalst: 

Wat heeft u toen gedaan? Hoe kwam u er expliciet achter dat er stukken ontbraken? 

Mevrouw González Pérez: 

Wat ik toen gedaan heb, is dat ik contact heb opgenomen met de Belastingdienst en gezegd 

heb: "Wat is dit? Er staan mensen op lijsten. Wat zie ik nou? Waarom zit dit niet in het 

dossier zodat de rechter het ziet? Kunt u mij uitleggen of dit bij iedereen zo is, want ik zie dit 

nergens in mijn andere zaken." 

De heer Van Aalst: 

Dat was het begin, toen u constateerde: wat gebeurt hier nu, er ontbreken stukken. U kreeg 

signalen: die stapels zijn niet gelijk aan elkaar, hoe is dat mogelijk? Daaruit blijkt eigenlijk wat 

u net aangeeft: dat er een bepaalde manier van selecteren ontstond. Uiteindelijk ontstond 

natuurlijk ook het CAF. Op welk moment ontstond CAF in uw dossiers? U heeft een aantal 

dossiers in behandeling. Wanneer viel eigenlijk het CAF ... 
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Mevrouw González Pérez: 

Kwartje? 

De heer Van Aalst: 

Wanneer vielen u het CAF en de groepsgewijze behandeling op? Wanneer dacht u: hé, hier 

gebeurt iets? 

De voorzitter: 

Het is misschien goed als we het CAF-begrip even expliciet uitleggen. 

De heer Van Aalst: 

Het Combiteam Aanpak Fraude. 

Mevrouw Kuiken: 

Het is Facilitators, het Combiteam Aanpak Facilitators. U noemde dat al in uw inleiding, maar 

het is goed dat u dat nog even heel expliciet uitlegt. 

Mevrouw González Pérez: 

Nou, ik zag in dat dossier dat woord staan. Toen ben ik eigenlijk alles gaan zoeken: kan je 

op internet uitsluitlijsten vinden en kan je dat woord vinden? Met dat woord kwam ik uit bij 

een WOB-verzoek van februari 2016. Daarin werd uitgelegd hoe CAF werkte. Ik zag ook op 

bladzijde 26 en 27 van die WOB-stukken dat het over elkaar heen liep, dat ze ook zeiden: o, 

je ziet eigenlijk dat er minder klanten zijn, dus dan gaat dat bureau er vanzelf wel aan. Daar 

schrok ik heel erg van. Toen begon ik eigenlijk iedere medewerker over alles wat ik maar 

tegenkwam bij de Belastingdienst te vragen: is dit ook een CAF? Is hier ook sprake van een 

uit... ? Daar realiseerde ik me dat dit een groepsgewijze aanpak is, want als iemand op een 

uitsluitlijst wordt gezet, dan zit je ergens in. Vanuit daar ben ik gaan ... Ik zag ook in al mijn 

andere dossiers ineens ... Want in die eerste brief met "u moet de arbeidsovereenkomst 

inleveren, u moet de bankafschriften inleveren" zag ik ineens -- dat was de enige brief waar 

het op stond -- "CAF 11". Dat was de eerste. Toen begon ik in alle dossiers bij de rechtbank 

te zoeken naar die eerste brief en daar stond het ook op. Dus toen dacht ik: ja. 

De heer Van Aalst: 

U constateerde dat in het WOB-verzoek. U heeft de dossiers erbij gepakt en u zag: dit komt 

overal terug. Het CAF komt terug, de groepsgewijze aanpak komt terug. U ging vervolgens 

met de Belastingdienst in gesprek om te kijken: hoe zit dit dan, wat is dit? Is de CAF-aanpak 

ooit ook aan bod gekomen in beroepsprocedures? 
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Mevrouw González Pérez: 

Ik heb toen vervolgens in alle procedures gemeld: mensen staan op lijsten; mensen zitten in 

een ... Ik heb eigenlijk in al die procedures gewoon uitgelegd: volgens mij mis ik stukken; 

volgens mij is dit niet compleet. Ik heb het wel meegenomen in alles. Wat was elke keer de 

strijd: dat ik natuurlijk aangaf "dit doen jullie bij iedereen hetzelfde" en dat de Belastingdienst 

tijdens de procedures zei "Ja, maar dit is dossier is niet zo. Ja, maar dat is ook niet zo." Dus 

ik ging naar een groepsbehandeling en zij gingen heel minutieus op het dossier zitten. 

De heer Van Aalst: 

De Adviescommissie uitvoering toeslagen geeft op een bepaald moment aan dat er sprake 

was van een institutionele vooringenomenheid. U liet net al een beetje vallen dat er 

behoorlijk selectief of in ieder geval in groepsverband iets gebeurde. Heeft u tijdens uw 

beroepszaken ook gedacht: hé, dit lijkt wel een bepaalde vorm van vooringenomenheid? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik vind het woord "vooringenomenheid" zo onschuldig, dus ... 

De heer Van Aalst: 

Hoe zou u het willen noemen? 

Mevrouw González Pérez: 

Ja ... Eigenlijk wil ik geen mening geven. Vindt u dat erg? 

De heer Van Aalst: 

Dat mag. Zeker mag u dat. Te allen tijde mag u bepalen wat u daarmee doet. 

Mevrouw González Pérez: 

Ik vond gewoon de manier waarop geprocedeerd werd niet fair. Het is niet zozeer een 

vooringenomen houding. Je zou zeggen: controleer gewoon; als je iets ontdekt, pak het aan. 

Maar hier zie ik gewoon door het dossier heen: o, we vinden niks, dan gaan we toch verder 

zoeken; als we toch niks vinden, dan gaan we maar bij de ouders kijken. Het zijn eigenlijk 

twee werelden, want je hebt die lijn "we willen iets vinden" en je hebt de lijn "ja, maar als we 

nou gaan vertellen wat er is, dan gaan mensen wellicht bewijs produceren". Maar nu zie je 

achteraf pas dat ze gewoon wisten dat er niks was. Waarom geef je dan bijvoorbeeld aan: 

we zijn bang dat mensen iets gaan verzinnen? Ik zie heel vaak tegenstrijdigheden in de 

denkwijze hoe ze dingen naar buiten toe brengen en hoe het intern zit. 
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De heer Van Aalst: 

Hoe was de reactie? Heeft u dat ingebracht en daarna gevraagd: dit constateer ik; wat vindt 

u daar nu van? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik heb natuurlijk diverse gesprekken gehad bij de Belastingdienst. Ik heb de Ombudsman er 

op enig moment bij betrokken. Die verwees mij naar de klachtenafdeling. Bij de 

klachtenafdeling heb ik geprobeerd heel dat traject te doorlopen. Dat stagneerde aan alle 

kanten. In maart 2016 ben ik weer teruggegaan naar de Ombudsman: ik kom niet vooruit; 

kunt u toch niet zelf dat onderzoek starten, want het schiet niet op. Die heeft mij weer 

teruggestuurd naar de klachtenafdeling. Toen zaten we uiteindelijk in september 2016. Hij is 

in november het onderzoek begonnen. 

De heer Van Aalst: 

Samenvattend: u constateerde dat u heel veel stukken niet kreeg. Op een bepaald moment 

viel u op dat het toch wel leek dat er op een groepsgewijze manier te werk werd gegaan. U 

heeft daarnaar gevraagd, maar u heeft eigenlijk geen antwoord gekregen of dat wel of niet 

het geval was. Uw constatering was in ieder geval dat u dossiers naast elkaar had en dat u 

verschil constateerde tussen beide dossiers. 

Mevrouw González Pérez: 

Ja, en ik praat puur vanuit mijn dossiers, niet vanuit wat er wellicht met andere gebeurd kan 

zijn of zou kunnen zijn. Ook al is het één iemand die dit gebeurd zou zijn, dan is het al 

genoeg. Dus ik ga uit van één dossier. Dat ben ik nu aan het beschrijven. 

De heer Van Aalst: 

Dan gaan we nu naar mijn collega, mevrouw Kuiken, voor het volgende deel. 

Mevrouw Kuiken: 

We spreken over een behoorlijke tijdlijn. De eerste ouders, een twintigtal, werden onderzocht 

in 2013. Dan volgde in 2014 het daadwerkelijke stopzetten en daarna een periode van 

beroepsprocedures, zoals u net uitgebreid hebt beschreven. Dan komen we op het moment 

aan dat u uw eerste rechtszaak wint in Oost-Brabant. Kunt u ons nog even heel precies 

beschrijven op welke gronden de rechter u daar in het gelijk heeft gesteld? 

Mevrouw González Pérez: 

De stopzetting was onrechtmatig. Er was ook het punt dat deze ouder niet in de gelegenheid 

was gesteld om te weten of iets ontbrak. 
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Mevrouw Kuiken: 

Heel concreet: deze ouder kreeg een brief waarin werd gezegd "we gaan de 

kinderopvangtoeslag stopzetten omdat wij het vermoeden van fraude hebben". Er werd niet 

aangegeven op welke gronden en er werd ook niet aangegeven welke documentatie exact 

aangeleverd moest worden om dat recht te zetten? 

Mevrouw González Pérez: 

Ja. 

Mevrouw Kuiken: 

Waarom was die stopzetting nou eigenlijk zo erg? 

Mevrouw González Pérez: 

Omdat deze mevrouw via een gastouder op haar kinderen liet passen en op enig moment 

zelf de totale kosten van die gastouder niet meer kon betalen. Die mevrouw heeft dat met 

heel veel pijn en moeite zonder toeslag toch nog gedaan, hoor, want haar kinderen moesten 

naar de opvang. Maar uiteindelijk is het in 2015 door de blokkade allemaal misgelopen. Je 

maakt ook relaties stuk tussen de oppas en de vraagouder. Als jij je kind naar een gastouder 

moet brengen die je niet kan betalen, dan krijg je daar echt wel ruzie mee hoor, dus 

uiteindelijk is die verhouding verstoord. Door dit zo te doen, zijn eigenlijk alle verhoudingen 

verstoord in die kring van de oppas, het bureau en de ouder. 

Mevrouw Kuiken: 

Dat is heel logisch. Welke gevolgen had die stopzetting nog meer? Want op een gegeven 

moment -- zo noem ik het dan maar even -- kon mevrouw X de gastouder Y niet meer 

betalen. Had dat nog gevolgen in relatie tot de Belastingdienst? 

Mevrouw González Pérez: 

Die mevrouw is dus gaan procederen. Die had een ingebrekestelling en gaf geen akkoord 

voor het nog een keer verlengen van de bezwaartermijn. Ik ben voor deze mevrouw een 

voorlopige voorziening begonnen. Die voorlopige voorziening is ook afgewezen, omdat men 

zei: u kunt in 2015 weer aanvragen. Maar eigenlijk was die mevrouw geblokkeerd. Dat werd 

weer ontkend. De gevolgen voor die mevrouw zijn dat zij uiteindelijk haar baan kwijt was. 

Mevrouw Kuiken: 

In eerste instantie was er stopzetting. Je kon niet meer een nieuwe kinderopvangtoeslag 

aanvragen voor daarna, dus je had feitelijk geen opvang meer en mevrouw bleef in gebreke 
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met betalen. Had dat in gebreke blijven met betalen ook nog een relatie tot bewijs van 

betalen richting de Belastingdienst? Speelde dat ook nog een rol hierbij? 

Mevrouw González Pérez: 

Dat mevrouw niet meer kon betalen, had inderdaad een relatie, want als je gaat kijken over 

het hele jaar, en je gaat dan zeggen: je hebt daarna niet betaald; wij kijken helemaal niet 

naar of er nou toeslag is of niet; jij moet ook betalen zonder toeslag. Want daar wilden ze 

naar toe. Dat was onmogelijk. 

Mevrouw Kuiken: 

Oké, dan speelden er een aantal zaken die u net als voorbeeld gaf. In principe moet je 

kunnen aantonen waar je recht op hebt en wat je hebt betaald tot 30 juni van dat jaar, zoals 

u in het voorbeeld aangaf, maar feitelijk zei de rechtbank twee jaar later: ik kijk ook naar de 

jaren daarna. Dus daarmee werden ze eigenlijk dubbel geraakt, omdat ze niet alleen te 

maken hadden met de stopzetting ... 

Mevrouw González Pérez: 

Maar ook dat ze daarna eigenlijk moesten verantwoorden: als jij in december geen werk 

meer had, hoe doe je dat dan, want dan is dat een gevolg van de stopzetting. Dan kan je 

bijvoorbeeld niet iets afwijzen omdat iemand dan geen werk meer heeft. Dat vond ik een hele 

juridische kronkel. 

Mevrouw Kuiken: 

U noemt dat een "juridische kronkel", maar dat werd wel als argument gebruikt toch, om ook 

in die periode na juli ... 

Mevrouw González Pérez: 

Het uitgangspunt was: wij kijken naar een heel jaar. Dat is hoe zij dachten. 

Mevrouw Kuiken: 

Dan heb ik u inderdaad goed begrepen, maar het is ook goed om dat nog heel even expliciet 

naar voren te brengen. Was het in de eerste rechtbankzaak die u won alleen de stopzetting 

of speelde dit ook een rol? Wat was exact de uitspraak van de rechter? Waar kreeg u gelijk 

in? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik kan me dat niet meer zo exact voor de geest halen, eerlijk gezegd. Wat daar speelde, was 

dat deze ouder op een enig moment werd stopgezet. Maar zij bracht haar kind nog steeds 
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naar de opvang. Op enig moment, doordat zij die toeslag niet meer kreeg, is zij toch met die 

gastouder, die ook in de problemen kwam, verder gegaan en op allerlei manieren die 

gastouder gaan betalen om toch haar kind te brengen. Als je dan die redenering helemaal 

doortrekt, dan is de betaling van daarna volgens de Belastingdienst gewoon niet correct, 

omdat ze aangaven: ja, je hebt nu de betaling na de datum stopzetting niet juist gedaan. 

Mevrouw Kuiken: 

In deze zaak speelde vooral dat de rechter bepaalde dat het stopzetten moest worden 

beoordeeld voor het moment van stopzetten, waar we net even wat uitgebreider bij hebben 

stilgestaan om ook goed te snappen hoe die systematiek werkt. Echter, de Belastingdienst 

nam geen genoegen met deze uitspraak, volgens onze informatie. Klopt dat? 

Mevrouw González Pérez: 

Ja, dat klopt. Ik heb ook nog destijds ... Want zoals ik al zei: zo ben ik gewend om te 

procederen. Ik heb de desbetreffende medewerker gebeld: waarom gaat u in hoger beroep? 

Het staat iedereen vrij om in hoger beroep te gaan, maar als het zo duidelijk is dat wat je hier 

wil gaan overleggen aan een rechter zo onredelijk is, dan denk ik dat er toch een 

fatsoensnorm is dat je dan niet gaat procederen. 

Mevrouw Kuiken: 

Wat was het antwoord van de medewerker? 

Mevrouw González Pérez: 

"Wij gaan gewoon door." Ik weet niet eens meer precies wat hij zei, hoor, maar ... 

Mevrouw Kuiken: 

Waar was deze medewerker exact werkzaam? 

Mevrouw González Pérez: 

Dat is gewoon de afdeling Beroep. 

Mevrouw Kuiken: 

Maar kreeg u nog enige reden waarom er toch voor een hoger beroep werd gekozen? 

Mevrouw González Pérez: 

Dan moet ik even nadenken hoe hij dat ook alweer formuleerde. Ik kan me niet meer 

herinneren hoe hij dat formuleerde. Ik heb dat wel ergens opgeschreven, hoor. Even kijken 

wat hij ook alweer zei ... 
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Mevrouw Kuiken: 

Kunt u, zonder de exacte woorden te gebruiken, nog het gevoel dat het bij u opriep ... 

Mevrouw González Pérez: 

Volgens mij zei hij -- maar ik wil me daar niet op vastpinnen -- "de stopzetting moet van 

tafel". Zoiets, in die trant, kan ik me herinneren. 

Mevrouw Kuiken: 

U geeft duidelijk aan dat het niet zijn letterlijke woorden zijn geweest. 

Mevrouw González Pérez: 

Misschien wel, maar ... Ik herinner me altijd alles, maar nu ... Ik dacht dat het in die trant 

was. 

Mevrouw Kuiken: 

Mocht u nog aantekeningen vinden, dan ... 

Mevrouw González Pérez: 

Die vind ik wel. 

Mevrouw Kuiken: 

... ontvangen we die graag, want dan kunnen we verifiëren of de woorden die u hier kiest ... 

Mevrouw González Pérez: 

Volgens mij waren het die woorden, maar ik ga dat uitzoeken. 

Mevrouw Kuiken: 

Goed, en graag. In ieder geval kan iets in die trant de motivatie zijn geweest. Echter, u kreeg 

op 8 maart 2017 in hoger beroep gewoon gelijk van de Raad van State. Kunt u aangeven 

wat ongeveer de strekking van die uitspraak was? 

Mevrouw González Pérez: 

Dat was toen ook "onrechtmatige stopzetting", want het had een opschorting moeten zijn. In 

die uitspraak wordt ook aan de hand van artikel 23 beschreven hoe die stopzetting had 

moeten gaan. Dat had dus een opschorting moeten zijn. 

Mevrouw Kuiken: 

Kunt u ons even uitleggen wat artikel 23 van de Awir, de Algemene wet 

inkomensafhankelijke regelingen, inhoudt? 
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Mevrouw González Pérez: 

Ik ga hier niet zo juridisch doen hier, maar ... 

Mevrouw Kuiken: 

Omdat we dit nu voor het eerst benoemen, lijkt het me goed om in ieder geval even uit te 

leggen wat artikel 23 behelst. 

Mevrouw González Pérez: 

Dat kan ik. Artikel 23 is het opschortingsartikel in de Awir. Daarin wordt als het ware de 

kinderopvangtoeslag opgeschort. Daarvoor moet je gegevens aanleveren. Ik heb altijd 

geroepen dat er in artikel 18, lid 3, staat dat je iemand die iets niet aanlevert, moet 

rappelleren. In artikel 23 wordt beschreven hoe de opschorting moet zijn. Onder die 

opschorting moet ook een reden zitten, bijvoorbeeld dat iemand niet vindbaar is op het 

adres. 

Mevrouw Kuiken: 

Maar artikel 18 werd niet specifiek door de Raad van State aangehaald. Het ging specifiek 

om artikel 23. 

Mevrouw González Pérez: 

Ja, want er was stopgezet en er had moeten worden opgeschort. 

Mevrouw Kuiken: 

Men had dus niet moet stopzetten maar opschorten. Daarom vond de Raad van State dat er 

niet voldaan was aan artikel 23 van de Awir. 

Mevrouw González Pérez: 

Hoe het was gegaan, viel niet binnen de systematiek van de wet. 

Mevrouw Kuiken: 

Oké. Dat was hun motivatiegrond om u in het gelijk te stellen. 

Mevrouw González Pérez: 

Ook deze ouder was niet geïnformeerd over wat er niet goed was. Dan breng je iemand in 

een positie waar die gewoon niet uit komt. 

Mevrouw Kuiken: 

Volgens mij is dit zo helder. Nadat u in dit hoger beroep gelijk had gekregen, kwam er wel 

actie binnen de Belastingdienst. Is dat correct? 
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Mevrouw González Pérez: 

Ja. Ik mocht op gesprek komen bij de Belastingdienst. Dat heb ik ook gedaan, op 19 april en 

8 mei 2017. Ik ben daar geweest, ja. 

Mevrouw Kuiken: 

Kunt u zeggen hoe die gesprekken verliepen? Ik kreeg door uw woorden een beetje de 

indruk dat het eerst gesprek in april nog wel redelijk constructief verliep, maar dat het in mei 

escaleerde. U beschreef in uw inleidende woorden net dat iemand boos ... Of althans, dat 

een jurist, een senior jurist, de zaal of de vergaderruimte waarin u zat, verliet. Was dat de 

teneur van heel dat gesprek? Waar leidde dat toe? 

Mevrouw González Pérez: 

Wat ik tijdens dat gesprek heel erg vond, was dat dat gesprek blijkbaar niet georganiseerd 

was om het over die stopzetting te hebben. De oplossing die mij tijdens een telefoontje 

vanuit de Belastingdienst werd medegedeeld, was dat ik een éérlijke oplossing zou krijgen 

voor de problemen die ontstaan waren. Maar wat merkte ik toen ik daar aan tafel zat? Daar 

ging het helemaal niet meer over. De verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid voor de 

stopzetting verdwenen een beetje naar de achtergrond. Wat wilde de Belastingdienst 

destijds? Zij wilden dat ik gewoon weer gegevens ging aanleveren. En dan zat ik weer met 

die periode daarna, want daar moest ik dan ook weer alles voor aanleveren. Dat kwam dus 

in de plaats van kijken naar de stopzetting, wat er was gebeurd, wat er met de nationaliteit 

was gebeurd, de blokkade en de materiële en de immateriële schade. Ik pak er dan toch die 

Schadevergoedingswijzer van de Ombudsman bij. 

Mevrouw Kuiken: 

Ik ga u heel even onderbreken, omdat ik eerst even dit goed wil afronden. We komen dan 

straks nog terug op de Nationale ombudsman. 

U ging erheen met de intentie om het te gaan hebben over het feit dat u in uw recht was 

gezet en dat stopzetting niet gegrond of niet rechtvaardig was. Dat zijn niet helemaal de 

juridische termen, maar volgens mij vat het dat wel samen. Is dat correct? 

Mevrouw González Pérez: 

Ja. 

Mevrouw Kuiken: 

In tegenstelling daarmee kwamen ze met name bij u op de lijn, omdat u stukken moest 

overhandigen over die periode daarvoor en daarna. Laat ik het zo maar zeggen. 
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Mevrouw González Pérez: 

Ja, ik moest inderdaad gegevens aanleveren over na 30 juni. 

Mevrouw Kuiken: 

Hoe verloopt dan zo'n gesprek? Kunt u ons daar even in meenemen? Ik stel me zo voor dat 

u heeft gezegd: ik dacht toch echt dat we op een andere grond het gesprek zouden gaan 

doen. 

Mevrouw González Pérez: 

Ik heb inderdaad gezegd: ik zit hier voor de stopzetting aan tafel en de mensen die hier aan 

tafel zitten, blijkbaar niet. Uiteindelijk wordt het vervelend en als iemand zo uit het gesprek 

wegloopt ... Ja, ik weet op dat moment dan ook niet meer wat ik moet doen. 

Mevrouw Kuiken: 

Hoe bent u daar geëindigd? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik heb uiteindelijk gedacht: "Dit gaat zo escaleren. Het zij zo, ik ga maar naar huis." Ik ben 

toen maar mee gaan praten van: ja, oké, bevestigt u maar wat u wil. In mijn achterhoofd had 

ik zoiets van: het is klaar hier. 

Mevrouw Kuiken: 

Maar heeft u nog iets van een aanbod gekregen van de Belastingdienst of iets van een ...? 

Mevrouw González Pérez: 

Ja, ik zou een soort van brief krijgen met wat zij allemaal misten in het dossier, dus wat ik 

nog allemaal aan gegevens moest aanleveren. 

Mevrouw Kuiken: 

Was die brief met een opsomming van wat u nog moest aanleveren, het enige? Of is er nog 

iets van een aanbod gekomen, ook om recht te zetten wat niet goed was gegaan? Of is het 

daarbij gebleven? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik heb geen aanbod gezien, want men vond zelfs de wettelijke rente ... Als jij achteraf ... Dat 

noemden ze de wettelijke heffingsrente. Die kregen mensen toch al en dat was volgens hen 

dus ook een soort van vergoeding. 
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Mevrouw Kuiken: 

Waar heb ik het over als ik het heb over "wettelijke rente"? 

Mevrouw González Pérez: 

Als je bijvoorbeeld een bedrag moet terugbetalen, komt er een percentage rente op dat 

bedrag als dat bedrag ten onrechte is. 

Mevrouw Kuiken: 

Het ging dus niet over het bedrag dat men geacht werd terug te betalen, maar alleen over de 

rente die daarover betaald zou zijn. 

Mevrouw González Pérez: 

Inderdaad. Daarover zou je een rentepercentage krijgen. Dat heet de wettelijke 

heffingsrente. Ik dacht: er komt niet ter sprake wat de mensen echt aan schade hebben 

gehad. De nationaliteit werd helemaal weggezet. De blokkade en de stopzetting: daar zaten 

we gewoon niet voor aan tafel. We moesten het oplossen alsof de stopzetting er niet 

geweest was. Met zo'n blik ging men een heel jaar bekijken. Als je daarna in je recht stond 

en aan de voorwaarden voldeed, dan had je geluk. En zo niet, dan had je alleen maar recht 

tot de stopzetting. Ik denk dat dat de andere kant op is. Ik had zoiets van: ik moet kijken bij 

de stopzetting en dan naar wat er gebeurd is. Door het zo af te bakenen en het door op deze 

manier in te steken, zag ik gewoon dat verantwoordelijkheden ontlopen werden. 

Ik vroeg van tevoren ook nog: er zijn mensen die door die blokkade niet verder hebben 

kunnen gaan met de aanvraag van de toeslag. Maar het bleef een beetje vaag of we het 

daarover gingen hebben of niet. 

Mevrouw Kuiken: 

Oké, dat lijkt me helder. U noemt nu een aantal keer de nationaliteit en dat vind ik ook een 

relevant punt. Wat bedoelt u daarmee? 

Mevrouw González Pérez: 

Er is op een scherm een Excelbestand gezien met daarop achter de namen de tweede 

nationaliteiten. 

Mevrouw Kuiken: 

Welk scherm? En wie heeft dat gezien? 
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Mevrouw González Pérez: 

Mijn echtgenoot heeft dat gezien op het scherm van een medewerker van de 

Belastingdienst. Die kwam bij hem op kantoor vanwege een selectie waarover vragen waren. 

Toen opende die medewerker dat Excelbestand en daar stonden die namen op. Ik heb dat 

gehoord en ik heb daar later eigenlijk ook altijd naar gevraagd. 

Mevrouw Kuiken: 

Maar wat stond er precies op? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik heb het zelf niet gezien en ik kan dat dus niet zeggen. Maar wat ik heb gehoord, is dat je 

daar zag: Turks, Marokkaans, Turks, Turks. Ik vatte dat samen als een verwerking van ... In 

mijn correspondentie met de Belastingdienst heb ik dat altijd genoemd: "Goh, wat is dat. Mag 

dat? Leg eens even uit waarom u dat nodig heeft?" En uiteindelijk heeft dat geleid tot mijn 

klacht bij de AP. 

Mevrouw Kuiken: 

Daar gaan we zo even op in. Wat baarde u daarin zorgen? Had u redenen om aan te nemen 

dat die dubbele nationaliteit en die andere culturele nationaliteit een rol hebben gespeeld in 

de procedures die u heeft doorlopen? 

Mevrouw González Pérez: 

Nou, wat mij is opgevallen in de afgelopen zes jaar is dat iedereen die mij belt van 

buitenlandse afkomst is. Dat vond ik wel heel apart. Ik vind het überhaupt raar dat iemand 

van de Belastingdienst kan zien waar iemand vandaan komt. Ik had in mijn hoofd dat de wet 

voor de Gemeentelijke Basisadministratie niet eens meer toestaat dat dat in de systemen 

staat. Iedereen heeft de eerste nationaliteit. Iemand die Turks is, heeft twee nationaliteiten, 

maar dan is die nog steeds alleen maar Nederlands. Het baarde mij zorgen dat die meneer 

dat wist. Ik heb mijn zorgen daarover altijd neergelegd met de vraag: waarom? Waar is dat 

voor nodig? Ik had altijd de insteek: als het moet, als het mag en als het nodig is. Dat is ook 

conform artikel 17 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Nu is dat de AVG, maar in 

Wbp kon je in artikel 17 de bevoegdheid en het doel zien. 

Mevrouw Kuiken: 

Kreeg u ooit antwoord op de vraag: waarom is dit genoteerd? 

Mevrouw González Pérez: 

Nee. 
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Mevrouw Kuiken: 

Heeft u ooit antwoord gekregen op de vraag: heeft dit een rol gespeeld bij de risicoselectie 

van mensen? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik heb uit die brieven en uiteindelijk ook uit de brief aan de AP begrepen dat dat niet het 

geval was. 

Mevrouw Kuiken: 

Heeft u nu aanwijzingen om te vermoeden dat dat anders ligt? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik denk dat het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens van 17 juli 2020 duidelijkheid 

geeft. 

Mevrouw Kuiken: 

Over de autoriteit wil ik zo nog even een vraag stellen, maar ik wil eerst nog even terug. 

U schetst de situatie vanaf 2013 en de zaken waar u zelf persoonlijk bij betrokken bent 

geweest. Op een gegeven moment volgt u de procedures. Dan ziet u onder andere in een 

dossier dat u niet het volledige dossier heeft, terwijl de medewerker van de Belastingdienst 

wel een volledig dossier heeft. U ziet dat u niet alle stukken krijgt, ondanks dat u ze 

herhaaldelijk opvraagt. U ziet ook dat de bezwaarprocedure die u gewoon bent te volgen bij 

de overheid, anders loopt bij de Belastingdienst. Ik vul het voor u in, maar ik kan me zo 

voorstellen dat dat de redenen zijn geweest dat u onder andere een klacht heeft ingediend 

bij de Nationale ombudsman. Of specifieker: is er een andere reden waarom u dat gedaan 

heeft? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik heb de Ombudsman benaderd, omdat ik de hele situatie zo vreemd vond. Ik heb de 

Ombudsman volgens mij zelfs al in 2016 benaderd. Ik heb hier een soort van tijdlijn voor me 

liggen en ik zie daarop dat ik mijn eerste contact met de Ombudsman had in februari 2016. Ik 

heb daar toen mijn vragen neergelegd en gezegd: mensen bellen met de Belastingdienst en 

er zijn bezwaren die niet worden afgewikkeld. Ik heb de Ombudsman dus eigenlijk eerst de 

situatie van dat moment uitgelegd. 

Mevrouw Kuiken: 

U zegt dat u in februari 2016 met name de wijze waarop mensen wel of niet werden 
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geïnformeerd, bij de Ombudsman hebt neergelegd. Verder heeft u met name de afhandeling 

van hun bezwaren aan de orde gesteld. Dat was met name de reden en de grond voor uw 

klacht bij de Ombudsman. 

Mevrouw González Pérez: 

Ja. De Ombudsman heeft tot aan zijn rapport van 9 augustus 2017 en daarna ... Ik heb de 

Ombudsman constant geïnformeerd, ook over de Kamerbrieven, de antwoorden op 

Kamervragen en de procedures die ik in deze zes jaar doorliep. Ik heb hem altijd over alles 

geïnformeerd. 

Mevrouw Kuiken: 

Is de Ombudsman meteen aan de slag gegaan met uw klacht? 

Mevrouw González Pérez: 

Nee. Ik heb het hier opgeschreven, want die tijdlijnen zitten er ook niet altijd goed bij mij in. Ik 

heb dus in februari 2016 een medewerkster bij de Ombudsman benaderd en zij heeft mij 

eigenlijk verwezen naar de klachtenafdeling. 

Mevrouw Kuiken: 

Dat gebeurde in maart 2016. 

Mevrouw González Pérez: 

Ja. Die klachtenafwikkeling ... Die mevrouw heeft mij één keer gebeld en ik kwam daar 

gewoon niet verder. Toen heb ik weer de Ombudsman benaderd met: ik weet niet naar wie 

je mij hebt doorverwezen, maar ik kom hier niet echt uit. 

Mevrouw Kuiken: 

Dat was in september 2016. Klopt dat? 

Mevrouw González Pérez: 

Even kijken. In mei verzocht ik de Nationale Ombudsman om het dossier weer op te pakken. 

Mevrouw Kuiken: 

Oké. 

Mevrouw González Pérez: 

En in september heb ik de Ombudsman gebeld om te zeggen: die bezwaren lopen niet door. 

Het stagneerde, doordat men zei: u heeft nooit gegevens ingebracht. Maar om die gegevens 

over de periode erna hadden ze dus niet van tevoren gevraagd. Dat stagneerde zo dat de 
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Ombudsman uiteindelijk op 7 november 2017 ... Ik heb gisteren nog de mail gezien waarin 

hij zegt: ik ga het onderzoek doen. Sorry, dat moet 2016 zijn. 

Mevrouw Kuiken: 

Heel specifiek: uw klacht ging met name over het feit dat de bezwaarprocedures lang 

doorliepen en dat de informatievoorziening niet op orde was. Correct? 

Mevrouw González Pérez: 

Ja. Het ging om die termijnen, hè, want in 2016 zaten ... Ja, het ging om de termijnen van de 

procedures. 

Mevrouw Kuiken: 

Heeft u na ommekomst van het rapport van de Ombudsman nog contact met hem gehad? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik wil niet zeggen "dagelijks", maar wel "wekelijks". Ik heb de Ombudsman zelfs direct na het 

rapport gesproken. Ik heb hem constant geïnformeerd, ook over de reacties van de 

Belastingdienst op het rapport en op de brieven van de Ombudsman. Ik die zin heb ik de 

Ombudsman natuurlijk altijd geïnformeerd. 

Mevrouw Kuiken: 

We kunnen, denk ik, niet alles terughalen, maar kunt u een of twee dingen noemen waar u 

de Ombudsman op gewezen heeft naar aanleiding van een reactie van de Belastingdienst 

op het rapport van de Ombudsman? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik heb eigenlijk diezelfde dag nog gereageerd naar de Ombudsman, want er stond in het 

rapport: er zijn 235 stopzettingen. Ik heb eigenlijk direct de Ombudsman geschreven met de 

vraag: wie zijn dat dan? Ik wist niet dat het bureau zoveel klanten had en daarom dacht ik 

dat de aantallen niet klopten. 

Mevrouw Kuiken: 

Hoeveel zijn het er volgens u? 

Mevrouw González Pérez: 

Op het moment van stopzetting bij het bureau waren dat 157 mensen. 
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Mevrouw Kuiken: 

Hoe kunt u het verschil verklaren tussen die 232 en die 235? Later wordt er ook nog 

gesproken over 306. 

Mevrouw González Pérez: 

Ik probeer al zes jaar lang iedereen duidelijk te maken dat ik denk dat er verkeerde selecties 

zijn gemaakt. Aanvankelijk werd dat ook ontkend. Als je de Kamerbrieven al naargelang 

leest, dan wordt het vat eigenlijk steeds ruimer, doordat er wellicht toch een gastouder van 

een ander bureau bij zat. Uiteindelijk is toch een soort van toegegeven dat de aantallen 

anders zaten. 

Mevrouw Kuiken: 

Zijn die aantallen nu wel helder? 

Mevrouw González Pérez: 

Nee, volgens mij nog steeds niet. 

Mevrouw Kuiken: 

Hoe kan dat dan? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik heb hierover een hele discussie gehad, zelfs al vanaf 11 juni 2019. Ik heb ook heel de 

zomer correspondentie gevoerd met de vraag: corrigeer die aantallen naar de Ombudsman 

toe, want het is van belang. Waarom zitten mensen van een kinderdagverblijf bij de CAF 11? 

Uiteindelijk heb ik dat allemaal wel kunnen achterhalen en nu weet ik hoe het zit met die lijst, 

maar ik heb toen geprobeerd te vragen of ze die aantallen vast wilden pinnen, juist met het 

oog op de Ombudsman. Ik heb de Ombudsman destijds geïnformeerd dat die aantallen niet 

kloppen. 

Mevrouw Kuiken: 

Wat was de reactie van de Ombudsman toen u meteen na het verschijnen van het rapport 

zei dat de aantallen niet klopten?  

Mevrouw González Pérez: 

Aanvankelijk ... Ook in het rapport stond 50/50; de helft was goed en de helft was fout. Ik 

dacht toen: welke helft dan? Toen heb ik de Ombudsman benaderd om hem erop te wijzen 

dat die aantallen niet juist waren. Toen zei hij tegen mij: als op enig moment duidelijk is dat 

die aantallen niet kloppen, dan kunt u mij dat mededelen. Toen mij op enig moment duidelijk 



parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag vastgesteld 

Verslag van een openbaar verhoor van mw. González Pérez d.d. 16 november 2020 p. 35 

was dat die aantallen niet klopten, is de Ombudsman bij de Belastingdienst op bezoek 

geweest. Ik kreeg, dacht ik, op 20 september 2018 een brief waarin staat: "Wij zijn bij de 

Belastingdienst geweest en de aantallen zijn 235 stopzettingen. Dat heeft de Belastingdienst 

aangegeven. En als u bewijs heeft dat dat anders ligt, dan moet u dat mij vertellen." Ik heb 

daarom in de zomer van 2019 nog een keer over de aantallen tegen de Ombudsman 

gezegd: zie hier de Kamerbrieven; ze kloppen niet meer. Toen kreeg ik als antwoord: die 

aantallen zijn niet belangrijk. 

Mevrouw Kuiken: 

U had 157 ouders en dat werd op een gegeven moment ... 

Mevrouw González Pérez: 

Die ik niet allemaal bijstond, hè. 

Mevrouw Kuiken: 

Klopt, excuus. Maar goed, u geeft duidelijk aan dat er bij het gastouderbedrijf waar het nu 

over gaat, 157 ouders waren. In de rapporten wordt over 235 gesproken, maar er worden 

ook nog andere aantallen genoemd. De Ombudsman kon dat niet verklaren en gaat verhaal 

halen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst zegt: het klopt. Later geven ze aan: wij 

weten ook niet precies hoe het zit. Dat is misschien ietwat kort door de bocht, maar daar 

komt het dan feitelijk wel op neer. 

Mevrouw González Pérez: 

En dat betwijfel ik, want op 28 juni 2016 heeft er vanwege die aantallen een gesprek 

plaatsgevonden bij het gastouderbureau zelf. In dat gesprek is geconstateerd dat 70 burgers 

in ieder geval niet bij Dadim zaten. Daarover zijn, letterlijk, de bsn's gewisseld. 

Mevrouw Kuiken: 

Daarmee is dus vast komen te staan dat de aantallen die in het rapport van de Ombudsman 

worden genoemd, feitelijk niet correct waren, zoals gerelateerd aan de zaak waar we het nu 

over hebben? 

Mevrouw González Pérez: 

Dat is eigenlijk wat ik al vanaf het moment dat we hebben geconstateerd dat ... Dat was 

hetzelfde gesprek als waarin werd geconstateerd dat er verwerkt was op nationaliteit. Dat 

heb ik ook bevestigd gekregen. 
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Mevrouw Kuiken: 

Is er nog een ander punt dat u nadrukkelijk onder de aandacht heeft gebracht bij de 

Nationale ombudsman naar aanleiding van zijn rapport of wat er daarna kwam? 

Mevrouw González Pérez: 

Het rappelleren is zo'n punt. Ik heb nog nooit gezien dat mensen iets aanleveren en dat er 

niet eens een rappel komt. 

Mevrouw Kuiken: 

Heeft de Ombudsman daar geen of te weinig aandacht aan besteed? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik denk: te weinig. Het rappelleren vind ik namelijk juist een check om er zeker van te zijn dat 

je een burger goed behandelt. 

Mevrouw Kuiken: 

Dan gaat het weer over artikel 18 Awir. Volgens u is het rappelleren iets wat je gewoon 

vanuit ... 

Mevrouw González Pérez: 

... een oogpunt van fatsoen moet doen. 

Ik had nog één punt. Eigenlijk vind ik dat de Ombudsman op diverse punten verkeerd of 

onvolledig geïnformeerd is. 

Mevrouw Kuiken: 

Kunt u een aantal voorbeelden geven? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik heb die voorbeelden expres opgeschreven. Dat zijn, zoals ik zojuist al zei, de aantallen. 

Maar het gaat ook om het stopzetten op zich. Ik zie Kambrieven voorbijkomen waarin 

constant gezegd wordt: we werken vanaf juni 2016 niet meer zo. Die werkwijze zien we niet, 

staat er dan. Maar dan zie ik een brief van 22 december 2016 met informatie van de directie 

Toeslagen aan de Ombudsman en daarin wordt helemaal niet genoemd dat die 

stopzettingen niet meer gebeuren. Die brief had, denk ik, ook op een andere manier kunnen 

informeren. 

Mevrouw Kuiken: 

U noemt de aantallen. U noemt het rappelleren. U noemt het feit dat er onjuist is 
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geïnformeerd, omdat er in juni 2016 wordt bericht "we doen niet meer aan stopzetten" en er 

op 22 december 2016 blijkt dat dat helemaal niet genoemd wordt en dat daar nog steeds 

sprake van is. Correct? 

Mevrouw González Pérez: 

Ja. Als je dat in het licht plaatst van wat er nu in de factsheets naar boven gekomen is, dan 

... Daarin staat: we gingen bij de ouders kijken of we daar alsnog iets konden vinden; we 

hopen dat we daar iets kunnen vinden. Als je dan die brief terugleest, krijg je een heel 

eigenaardig gevoel. 

Mevrouw Kuiken: 

Ik wil nog even naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarbij ging het specifiek over die 

klachten over het opnemen van de nationaliteit in de systemen van de Belastingdienst. Kunt 

u mij, even ter herhaling, aangeven wanneer u daar uw klacht heeft ingediend? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik kijk even op mijn tijdlijn. Wanneer heb ik ...? Kijk, in juni 2016 speelde dat Excelbestand. In 

juli 2016 heb ik verzocht om uitleg: waarom moet hier op nationaliteit verwerkt worden? Ik 

kreeg daarop geen reactie en op enig moment is begin 2017 contact opgenomen met de 

Autoriteit Persoonsgegevens. Dat denk ik althans, want ik heb dat gisteren niet precies 

kunnen terugvinden. De Autoriteit Persoonsgegevens gaf eigenlijk te kennen: je moet een 

mail sturen naar degene die dat gedaan heeft. Je moet dan vragen: wat is de bevoegdheid 

en wat is het doel van wat jij verwerkt hebt? Dat is ook gedaan. Diegene heeft een mail 

gekregen met de vraag: legt u mij maar uit waarom. En dan zou het ook klaar zijn, want ik 

heb altijd gewoon willen weten of het mocht of niet. We kregen daar alleen geen reactie op 

en daarom ben ik weer teruggegaan naar de Autoriteit Persoonsgegevens met de 

mededeling: ik krijg geen reactie. Dus hierbij mijn signaal: pak 't op! Dan leven we inmiddels 

in juli 2017 en in die maand kreeg ik een telefoontje van de AP met als inhoud: uw signaal 

gaan we niet in behandeling nemen. 

Mevrouw Kuiken: 

De Autoriteit Persoonsgegevens belt u dus in juli 2017 op en zegt: we gaan uw signaal niet 

in behandeling nemen. Waarom wilden ze dat niet doen? 

Mevrouw González Pérez: 

Omdat de Belastingdienst had aangegeven dat ze dat niet deden. 
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Mevrouw Kuiken: 

En wie van de Belastingdienst was dat? Weet u dat? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik noem even geen namen, nee. 

Mevrouw Kuiken: 

Uiteindelijk is er toch een onderzoek gekomen. 

Mevrouw González Pérez: 

Ja, dat klopt. Dat is weer een hele procedure geweest met een hoorzitting en een heel 

circus. Ik heb een klacht ingediend tegen het niet in behandeling nemen van mijn signaal. In 

die klacht heb ik uiteengezet wat ik had geconstateerd. Ik heb daar ook alle bewijzen bij 

gedaan. Die klacht is begin januari 2018 gegrond verklaard en toen heeft de Autoriteit 

Persoonsgegevens een onderzoek uit eigen beweging gestart. 

Mevrouw Kuiken: 

Zijn er nog dingen die u ons mee zou willen geven over dat onderzoek en de wijze waarop 

dat loopt? 

Mevrouw González Pérez: 

In het begin verliep dat heel gemoedelijk. Ik leverde informatie aan, dossiers en alles wat ze 

nodig hadden. Het was ook een hele aardige dame die gewoon dingen vroeg. Ik was altijd 

beschikbaar, maar ik merkte al naargelang het onderzoek vorderde ... Daar hebben ze twee 

jaar over moeten doen en ik was zelf ook al twee jaar bezig. Ik kreeg toen een telefoontje 

van de AP en ik werd daarbij op de luidspreker gezet met drie personen. Toen was het 

ineens niet meer zo open. Ik bleef maar vragen: wanneer komt het onderzoek? 

Mevrouw Kuiken: 

Hoe komt dat denkt u? 

Mevrouw González Pérez: 

Dat weet ik niet. Ik bleef vragen stellen, want ik vond dat onderzoek relevant voor de 

procedures die ik had lopen. Ik wilde dus gewoon dat dat onderzoek afgerond werd. 

Mevrouw Kuiken: 

U wilde gewoon weten of er sprake was van vooringenomenheid, omdat dat een rol zou 

kunnen spelen in de zaken die u ... 
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Mevrouw González Pérez: 

In alles, want die nationaliteit is niet eens meegenomen in Donner. 

Mevrouw Kuiken: 

Is dat wat u betreft voldoende voor nu over de autoriteit? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik denk het wel. 

Mevrouw Kuiken: 

Ik vermoed het wel, hè. Het staat u natuurlijk altijd vrij om iets aan te vullen, maar ik wil nu 

nog even specifiek met u ingaan op de contacten die u met de Belastingdienst heeft gehad. 

U heeft over een tweetal gesprekken al een tipje van de sluier opgelicht, maar ik wil u nu 

specifiek vragen of u ook contact heeft gehad met toenmalig directeur Blankestijn. 

Mevrouw González Pérez: 

Ja, ik heb een gesprek gehad met de directie Toeslagen. 

Mevrouw Kuiken: 

Met wie van de directie Toeslagen was dat? Was dat de directeur? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik weet niet of ... Ik zit soms met mijn gedragscode. Ik heb ook met de deken en met degene 

die met mij het dossier behandelt, afspraken gemaakt. Als ik ergens over twijfel, mag ik u 

dan vragen om even op te schorten, zodat ik hem eventueel even kan bellen? 

Mevrouw Kuiken: 

U heeft contact gehad met de directie Toeslagen. Had u het idee dat u daar te maken had 

met een gewone medewerker of met iemand uit een hoger echelon? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik denk een hoger echelon. 

Mevrouw Kuiken: 

En hoe verliep dat contact? 

Mevrouw González Pérez: 

Dat was ook niet zo'n prettige bespreking, als ik het zo even mag samenvatten. We zaten 

daar aan tafel en ... Ik weet niet meer exact de datum. Ik dacht dat het maart 2018 was. 
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Mevrouw Kuiken: 

Waar ging het gesprek over en waarom was het niet prettig? Laten we beginnen met de 

eerste vraag: waar ging het gesprek over? 

Mevrouw González Pérez: 

Het gesprek ging over diverse dingen. Allereest ging het over één dossier, een dossier dat ik 

bij de rechtbank had lopen en waarin stukken werden achtergehouden. Wij gaven aan: er 

worden stukken achtergehouden in de procedures. De advocaat van mijn echtgenoot zat 

daar ook bij en die zei letterlijk: u doet welgevallige stukken uit dossiers laten. Dat was één 

punt. 

Daarnaast had ik een cliënte die al een jaar bezig was met het verkrijgen van toeslag. Bij die 

mevrouw ging het niet om een stopzetting, maar om het feit dat die mevrouw op een 

uitsluitlijst stond. Het leek erop dat er bij die mevrouw alles aan werd gedaan om haar geen 

toeslag te laten krijgen. Ik zat daar dus ook om opheldering te krijgen over de klacht die ik 

hierover had lopen. 

Verder was het ook zo dat vanwege bepaalde ... Daarom zaten de advocaat van Dadim en 

mijn echtgenoot erbij. Zij zeiden: de manier waarop jullie nu omgaan met nieuwe klanten ... 

Mensen kregen weer brieven van de fraudeafdeling en daar was mijn echtgenoot ontzettend 

boos over, want je kan niet verder bouwen aan je organisatie als iedereen zo wordt 

uitgevraagd. 

Mevrouw Kuiken: 

Mensen die zich aanmeldden bij uw man, de directeur van gastouderbureau Dadim, kregen 

bij voorbaat een bericht van het fraudebureau om te checken of het allemaal wel oké was? 

Mevrouw González Pérez: 

Ja. En die mensen schrokken, want ze dachten natuurlijk: fraude? Een mevrouw had ook 

zoiets van: wat is dit nou? Mijn echtgenoot heeft toen ook een mail geschreven van: dit kan 

zo niet. Wij zijn daar toen voor die drie dingen op bezoek geweest. 

Mevrouw Kuiken: 

U zei ook dat er stukken in het dossier ontbraken. U gaf dat ook al aan na vragen van 

collega Van Aalst. Maar ik wil nog even heel specifiek horen hoe u uiteindelijk aan de 

informatie bent gekomen dat er stukken ontbraken. Kunt u dat nog even heel precies voor 

ons beschrijven? 



parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag vastgesteld 

Verslag van een openbaar verhoor van mw. González Pérez d.d. 16 november 2020 p. 41 

Mevrouw González Pérez: 

Dat valt natuurlijk onder mijn bronbescherming, maar via diegene heb ik dus geconstateerd 

dat er stukken niet in het dossier zaten. 

Mevrouw Kuiken: 

U kreeg van een derde informatie dat het dossier dat u had, niet overeenkwam met het 

dossier van de medewerker van de Belastingdienst die verantwoordelijk was voor het 

afhandelen van de bezwaarprocedure. Correct? 

Mevrouw González Pérez: 

Klopt. 

Mevrouw Kuiken: 

Gelet op uw achtergrond en uw verschoningsrecht als advocaat kunt u de naam van die bron 

niet prijsgeven. 

Mevrouw González Pérez: 

Nee, dat zou ook niet prettig zijn voor diegene. Misschien wilt u weten hoe dat is verlopen. 

Mensen belden en vroegen wat er aan de hand was. Daar zijn allemaal telefoonnotities van 

gemaakt. En wat blijkt? Die telefoonnotities zitten allemaal in het dossier en die zijn mij dus, 

net als die bevindingen, ter hand gesteld. 

Mevrouw Kuiken: 

Wat was de motivatie van deze persoon om uw ogen daarvoor te openen? 

Mevrouw González Pérez: 

Dat is artikel 8:42 van de Algemene wet bestuursrecht. Alles ... 

Mevrouw Kuiken: 

Nee, ik ga mijn vraag herformuleren. Kunt u aangeven wat u denkt dat deze persoon, die u 

geholpen heeft, heeft laten inzien dat uw dossier niet overeenkwam met het dossier van de 

Belastingdienst? 

Mevrouw González Pérez: 

Omdat alle op de zaak betrekking hebbende stukken -- dat is artikel 8:42 van de Algemene 

wet bestuursrecht -- in het dossier moeten zitten. 

Mevrouw Kuiken: 

Dat snap ik. Maar was dat ook de motivatie van degene die u ... 
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Mevrouw González Pérez: 

Ja, dat was de motivatie. 

Mevrouw Kuiken: 

Gewoon vanuit een soort moreel plichtbesef dat dit moet. 

Mevrouw González Pérez: 

Ja. "Dit hoort in jouw dossier." 

Mevrouw Kuiken: 

Mag ik daaruit de conclusie trekken dat degene die u hierover geïnformeerd heeft, in ieder 

geval goed zicht had op allerlei zaken die daarbij speelden? 

Mevrouw González Pérez: 

Dat klopt. 

Mevrouw Kuiken: 

U zei: ik heb het gehad over de stukken uit het dossier, over een mevrouw die al een jaar 

bezig was en het feit dat nieuwe klanten meteen met de fraudedienst werden 

geconfronteerd. Hoe was de sfeer tijdens dat gesprek? Kunt u dat nog even aangeven? Ik 

heb het nu over het gesprek met de directie Toeslagen. 

Mevrouw González Pérez: 

Dat was onmacht. Het was echt vragen: wat is dit? Waarom zitten deze mensen hier nog 

steeds in? Waarom? 

Mevrouw Kuiken: 

Wat ontmoette u aan de andere kant? 

Mevrouw González Pérez: 

Een muur van ontkenning. 

Mevrouw Kuiken: 

Kunt u ons even meenemen in hoe die muur eruitzag? Waarom ervaarde u dat als een 

muur? 

Mevrouw González Pérez: 

Allereerst: mijn echtgenoot moest toch wel snappen wat zijn mail zou doen bij mensen. Hij 

moest wel beseffen hoe de medewerkers het op kunnen nemen als hij een mail schrijft. Ik 
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vond eigenlijk dat hij een soort standje kreeg: niet meer doen! Wij brachten punten op als het 

achterhouden van stukken en daar werd echt op gereageerd met: "Wat zeg je me nou? Dan 

zeg je nogal wat." Over de mevrouw van wie ik een klacht had lopen: "De fraudeafdeling? 

Wat is dat nou?" Dus ja, ik had in ieder geval het gevoel dat we niet verder kwamen.  

Mevrouw Kuiken: 

U heeft ook contact gehad met de heer Uijlenbroek. Klopt dat? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik heb, denk ik, met iedere medewerker binnen de Belastingdienst weleens contact gehad. 

Mevrouw Kuiken: 

Verliepen al die gesprekken op een vergelijkbare manier? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik heb één keer na een bijeenkomst het genoegen gehad om met meneer te spreken. Maar 

ik heb niet rechtstreeks met de heer Uijlenbroek ... Ik heb hem een keer na een bijeenkomst 

gewezen op aantallen: u vergelijkt eigenlijk appels met peren. Maar voor hem was alles fruit. 

Mevrouw Kuiken: 

Dat was ook ongeveer het antwoord dat u kreeg? 

Mevrouw González Pérez: 

Nou, exact het antwoord. 

Mevrouw Kuiken: 

Exact het antwoord. Oké. 

Heeft u over dit onderwerp ook contact gehad met bewindspersonen? 

Mevrouw González Pérez: 

Bewindspersonen? 

Mevrouw Kuiken: 

Sorry. Ministers en staatssecretarissen. 

Mevrouw González Pérez: 

Ja. Ik ben bij de staatssecretarissen op bezoek geweest. 
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Mevrouw Kuiken: 

Kunt u aangeven welke staatssecretaris? 

Mevrouw González Pérez: 

Staatssecretaris Snel. 

Mevrouw Kuiken: 

Staatssecretaris Snel. Is dat de enige minister of staatssecretaris geweest? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik heb ook gesproken met mevrouw Van Huffelen. 

Mevrouw Kuiken: 

Ik vraag nu even specifiek naar staatssecretaris Snel. Kunt u aangeven hoe dit gesprek 

verliep? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik heb ook bij dat gesprek gewoon weer proberen uit te leggen dat het heel belangrijk is om 

dingen vooral niet op elkaar te gooien. Juist door alles op elkaar te gooien, verlies je het 

overzicht. Ik heb getracht om ... Ik deed dat niet in de zin van "trek mij voor" of wat dan ook, 

maar meer: heeft u wel helder wie die stopzettingen zijn? Weet u dat die selectie niet geheel 

conform de juistheid is verlopen? 

Mevrouw Kuiken: 

Wat bedoelt u met "selectie niet volgens de juistheid verlopen"? 

Mevrouw González Pérez: 

Dat die 235 mensen niet allemaal klanten waren van ... 

Mevrouw Kuiken: 

Excuus. Dan is het helder; ik weet nu wat u bedoelt. 

U gaf in dit geval staatssecretaris Snel dus aan hoe de stopzetting werkte en dat dit niet 

goed uitpakte. U wees hem er verder op dat de selectie en de aantallen niet klopten. Wat 

heeft u nog meer aangegeven? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik weet dat zo snel niet meer. 
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Mevrouw Kuiken: 

Kunt u zich nog herinneren welke reactie u kreeg van de staatssecretaris? 

Mevrouw González Pérez: 

Weet je, het was een heel kort gesprek, terwijl de ouders beneden aan het wachten waren. 

Mevrouw Kuiken: 

Wat is kort? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik denk vijftien minuten of ... 

Mevrouw Kuiken: 

Daarna hebben de ouders met de staatssecretaris gesproken? 

Mevrouw González Pérez: 

Daarna zijn we naar beneden gegaan. Op 11 juni om 16.00 uur hadden we het gesprek met 

de ouders, staatssecretaris Snel, de heer Uijlenbroek en nog iemand van de directie 

Toeslagen. 

Mevrouw Kuiken: 

Wat voor reactie kreeg u in dat korte gesprek met de staatssecretaris? Welke reactie kreeg u 

op de zorgen die u daar uitte? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik weet echt niet meer precies hoe hij reageerde. Ik denk gewoon dat hij de informatie tot 

zich nam. Er zat ook iemand anders bij en die heeft het ook opgeschreven. 

Mevrouw Kuiken: 

Maar werd u tegengesproken of werd er ...? 

Mevrouw González Pérez: 

Nee, hij luisterde gewoon naar mij. Ik had niet het gevoel dat hij mij tegensprak. Ik kan me 

dat zo in ieder geval niet herinneren. 

Mevrouw Kuiken: 

Oké. Had u na de gesprekken die u had met de Belastingdienst, de directie Toeslagen en de 

staatssecretaris en na de korte ontmoeting met de heer Uijlenbroek het idee dat ze snapten 

wat er aan de hand was? 
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Mevrouw González Pérez: 

Ik denk dat de heer Snel dat niet snapte. Dat denk ik, want ik zat dat allemaal te vertellen en 

... Maar ik weet zeker dat de rest het wel snapte. 

Mevrouw Kuiken: 

Waarom denkt u dat de rest het wel snapte? 

Mevrouw González Pérez: 

Omdat ik aangaf ... De enige keer dat ik gesproken heb met de dg, heb ik aangegeven dat 

het ging om appels en peren. Dadim heeft 157 klanten en hij wist ook heel scherp dat dat zo 

was. Dat viel mij op en er waren ook cliënten van mij bij die dat gehoord hebben. 

Mevrouw Kuiken: 

Ik probeer het nog even samen te vatten. Als ik dingen mis of het niet goed zeg, laat het me 

dan vooral weten. 

U heeft in al die jaren eigenlijk veelvuldig contact gehad. Of veelvuldig? U heeft een aantal 

keren contact gehad met de Belastingdienst, zowel over de informatievoorziening als over de 

bezwaarprocedures en de stopzettingen. Soms had u ook contact over een individueel 

dossier, over stukken uit dossiers en over het feit dat nieuwe klanten al met de fraude 

werden geconfronteerd. Gelijktijdig verliepen al die gesprekken niet altijd naar verwachting, 

omdat er weer werd aangedrongen op het aanleveren van stukken in plaats van op het 

zoeken naar oplossingen. Correct? 

Mevrouw González Pérez: 

Ja. 

Mevrouw Kuiken: 

En ook verliepen al die gesprekken niet altijd in een even goede sfeer. 

Mevrouw González Pérez: 

Nee, dat kan ik niet zeggen. Dus ja, het waren inderdaad geen fijne gesprekken. Het waren 

geen gesprekken om ... Kijk, als iets misgaat, verwacht ik een ander gesprek dan de 

gesprekken die ik gevoerd heb. Ik heb hier die Schadevergoedingswijzer voor me en daarop 

staat op de voorkant een bosje bloemen. Nou, die heeft ... Het was een andere sfeer dan op 

dat plaatje. 
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Mevrouw Kuiken: 

Ik probeer het nog even goed te vatten. Dat had er niet alleen maar mee te maken dat u niet 

goed gehoord werd, maar ook met feit dat het soms in een verwijtende sfeer ging. 

Mevrouw González Pérez: 

Wat mij altijd is opgevallen, is dat ... Daarom is hoor en wederhoor ook zo belangrijk in het 

burgerlijk procesrecht. De Belastingdienst en heel het ministerie hebben nu zes jaar lang ... 

Op 15 september 2017 waren er de eerste Kamervragen en de antwoorden daarop. Ze 

hebben nu al drie jaar de mogelijkheid van hoor en wederhoor. Ze hadden de mogelijkheid 

om om een antwoord te vragen, maar dan deden ze het toch weer anders. Maar mijn 

cliënten hebben nooit wederhoor gehad. In geen enkel geval. Het was al zo. Dat is hier wat 

mij betreft het ernstigste. Zij hebben het ingeleverd en die kant van wederhoor en hoor is wat 

ik in deze zaak eigenlijk het ergste vind. Het jezelf niet kunnen verdedigen. 

Mevrouw Kuiken: 

Ik ga zo langzamerhand richting een afronding. Waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd 

voordat de ambtelijke en/of politieke top in de gaten had wat er feitelijk aan de hand was? 

We zien eigenlijk een tijdlijn die begint in 2013. Eigenlijk begint het al eerder, maar in uw 

zaak begint het in 2013 en loopt het door tot 2019. Waarom heeft het in uw optiek zo lang 

geduurd? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik denk toch het stukje verantwoordelijkheid nemen en aansprakelijkheid erkennen: hoe los 

je het op? Dat is gewoon heel moeilijk. 

Mevrouw Kuiken: 

Waarom waren ze zo bang voor die aansprakelijkheid? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik denk vanwege alle gevolgen en ik denk ook dat ik het topje van de ijsberg was. 

Mevrouw Kuiken: 

Heeft u ze er ook op gewezen dat u dacht dat u het topje van de ijsberg was? 

Mevrouw González Pérez: 

Niet direct, want ik heb dat pas later ontdekt. Ik leef al zes jaar tussen mijn eigen dossiers en 

daar verzuip ik al in. 
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Mevrouw Kuiken: 

U heeft in dit verhoor redelijk specifiek aangegeven wat er gebeurde bij de ouders. U heeft 

ook aangegeven wat de gevolgen waren. U heeft aangegeven wat de financiële gevolgen 

waren, wat de persoonlijke gevolgen waren en wat de psychische gevolgen waren. U zegt 

ook: ik ben hier eigenlijk al zes jaar heel intensief mee bezig. Wij willen natuurlijk ook 

allemaal antwoorden op datgene wat u zegt en op de vragen die u heeft. Hoe hebben de 

dingen niet goed kunnen lopen? Waarom was het niet altijd fatsoenlijk en niet altijd integer? 

En hoe gaan we om met de onmacht die u heeft gevoeld en die de ouders hebben gevoeld? 

Daarom wil ik u een laatste vraag stellen voordat ik het woord geef aan de heer Van der Lee. 

Welke vraag of welke vragen zou u absoluut aan ons mee willen geven en welke lessen 

zouden we absoluut moeten trekken? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik ben niet iemand om ergens lessen uit te trekken. Ik ben daar ... Ik denk dat de stukken en 

de procedures die vragen vanzelf omhoog zullen brengen. Maar de vraag die mijn cliënten 

eigenlijk altijd stellen, is: waarom? Wat heb ik misdaan om zonder dat te weten op een lijst 

gezet te worden? Ik las vorige week zelfs dat er kinderen op lijsten staan. Ik ben gewoon in 

shock over hoe ... 

Mevrouw Kuiken: 

U zegt dat er kinderen op lijsten staan. Kunt u dat even uitleggen? 

Mevrouw González Pérez: 

In een Kamerbrief wordt aangegeven dat er ook kinderen op lijsten staan. 

Mevrouw Kuiken: 

Ik ken de brief, maar dit is een openbaar verhoor. Ik zeg daarom maar dat het een kind van 

een gastouder betreft. Dat kind zat ook in een selectie? Kunt u het even wat preciezer 

aangeven? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik ken die casus niet, maar ik heb die brief gelezen. Ik vind alleen dat al shockerend. Bij mij 

rijzen dan meteen vragen als: blijft iemand dan op die lijst staan, ook later? Ik heb altijd 

vragen gesteld over die lijsten. Ik heb dat niet alleen bij de Belastingdienst gedaan, want ik 

heb het, denk ik, in iedere brief die ik uit deed gaan, gedaan. Een kruisje voor je naam, dat 

moet gewoon niet kunnen. Mijn vragen waren altijd: hoe kom je erop? Hoe ga je eraf? 

Hoelang sta je erop? 
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Mevrouw Kuiken: 

Heeft u inmiddels antwoord gekregen op die vraag, want dit gaat eigenlijk over het feit dat er 

risicoselectie plaatsvond? 

Mevrouw González Pérez: 

Nee. Vragen als "hoe kom je erop?" heb ik zelfs bij de fp neergelegd. 

Mevrouw Kuiken: 

Sorry, bij de ...? 

Mevrouw González Pérez: 

De functionaris persoonsgegevens. 

Mevrouw Kuiken: 

Excuus. 

Mevrouw González Pérez: 

Het is mij nog steeds niet helder hoe iemand van die lijst af komt en waarom iemand erop 

wordt gezet. 

Mevrouw Kuiken: 

De vraag van veel ouders is nog steeds waarom, want ze weten niet waarom ze 

geselecteerd zijn. Ze weten ook niet hoe ze van een lijst af kunnen komen. Een recente 

Kamerbrief laat ook zien dat je zelfs als kind van in zo'n risicoselectie terecht kan komen. Dat 

is vooral de hoe- en waaromvraag en die vraag wilt u graag beantwoord hebben. 

Ik dank u hartelijk. 

Mevrouw González Pérez: 

Dank je wel. 

De voorzitter: 

Dan gaan we naar de heer Van der Lee. 

De heer Van der Lee: 

Mevrouw González Pérez, ik wilde nog even met u teruggaan naar het gesprek dat u had na 

het winnen van het hoger beroep, dus naar maart 2017. U gaf aan dat u de toezegging kreeg 

dat er nog een brief zou worden gestuurd waarin zou staan welke gegevens er nog 

ontbraken. Heeft u die brief ook gehad? 
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Mevrouw González Pérez: 

Die heb ik op 8 mei 2017 gekregen. 

De heer Van der Lee: 

Wat is er daarna gebeurd? Is de Belastingdienst daadwerkelijk tot uitvoering van het vonnis 

van de Raad van State overgegaan? 

Mevrouw González Pérez: 

Die brief van 8 mei 2017 was eigenlijk weer een brief met een verzoek om informatie. Omdat 

daar zo op werd gehamerd, heb ik op enig moment een brief geschreven met: ik schort de 

onderhandelingen op, want ik kom er niet uit. Dat is het gevolg geweest. Toen heb ik ook 

Kamerlid Pieter Omtzigt benaderd. 

De heer Van der Lee: 

Is het tot uitvoering van het oordeel van de Raad van State gekomen? 

Mevrouw González Pérez: 

Je hebt een uitspraak en daarna een discussie over hoe die moet worden geïnterpreteerd. 

De manier waarop zij die beslissing uitvoerden, namelijk door naar een heel jaar te kijken, 

dan terug te gaan en ten slotte te kijken of er nog een recht was, was niet een manier om te 

komen tot een totaaloplossing. 

De heer Van der Lee: 

Dat snap ik. 

Mevrouw González Pérez: 

Ik werd ook benaderd met: we gaan het oplossen. 

De heer Van der Lee: 

Is er ooit een oplossing gekomen? Hangt deze zaak nog steeds? 

Mevrouw González Pérez: 

Nou, op enig moment is Donner er gekomen en die heeft een beslissing genomen over wat 

fair is. En ik heb nog veertig mensen die het daarmee niet eens zijn. 

De heer Van der Lee: 

Het gaat me om deze specifieke zaak. Er is een oordeel van de Raad van State, maar daar 

is in deze specifieke zaak door de Belastingdienst geen uitvoering aan gegeven, anders dan 

via de route van Donner. En die wordt nu dus voor meerdere zaken gevolgd. Klopt dat? 
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Mevrouw González Pérez: 

Ja, zo klopt 't. 

De heer Van der Lee: 

U heeft heel veel gezegd over stopzetten. Dat was ook de belangrijkste reden waarom u 

bezwaar maakte en ging procederen. Zijn uw cliënten alleen geraakt door het stopzetten of 

ook door de terugvorderingen, de boetes en zelfs door het weigeren van een 

betalingsregeling? 

Mevrouw González Pérez: 

Dat klopt. Eén mevrouw zat wel in de stopzetting en die kreeg opzet/grove schuld in de 

schoenen geschoven. Dat kreeg ze te horen via een beslissing, namelijk de beslissing: u 

krijgt geen betalingsregeling. Toen heb ik een klacht ingediend bij de Ombudsman om aan te 

geven: hoe kan deze mevrouw weten dat ze opzet/grove schuld heeft? Dat hoort ze nu via 

de afwijzing van een betalingsregeling. Ik denk dat mijn klanten ook zo geraakt zijn, maar ik 

heb me altijd specifiek op die stopzetting gericht. Dat was al te veel en als er soms een 

toeslagjaar bij kwam, die op een andere manier onredelijk voor deze mensen uitpakte, heb ik 

dat jaar enigszins mee proberen te nemen. Maar ik heb me echt gefocust op die stopzetting. 

De heer Van der Lee: 

Ik snap waar uw focus lag, maar ik denk dat het belangrijk is om te constateren dat 

sommigen van uw cliënten niet alleen geen nieuwe toeslag meer kregen, terwijl ze wel 

kosten hadden voor de opvang, maar ook de toeslagen die ze hadden ontvangen, moesten 

terugbetalen. Soms kregen ze een boete en daarbovenop ook nog eens geen 

betalingsregeling, omdat er sprake zou zijn van opzet/grove schuld. 

Mevrouw González Pérez: 

Het was ook zo dat mij dat om de zoveel tijd opviel. Dan belde ik wel of dan schreef ik, maar 

tijdens een bezwaarschrift stoppen alle invorderingen. Ik merkte dat dat stukje soms ineens 

weer naar boven kwam en dan ging die invordering weer door. Dan belde ik: "Hoezo? We 

zitten in bezwaar. We zitten in beroep. Hoe kan dat hier nou weer worden opgeheven? 

Waarom moet die mevrouw weer gaan betalen?" Dan kreeg ik altijd de mededeling: o ja, o 

nee, we zetten 'm weer aan. 

De heer Van der Lee: 

U gaf aan dat er 153 cliënten bij Dadim waren. 
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Mevrouw González Pérez: 

157. 

De heer Van der Lee: 

Sorry, 157. 43 daarvan heeft u vertegenwoordigd. 

Mevrouw González Pérez: 

Op dit moment heb ik nog 42 cliënten die naar de Commissie Werkelijke Schade gaan. 

De heer Van der Lee: 

Ik vroeg mij af of er ook nog op een andere manier rechtstreeks een procedure is gestart 

tegen het gastouderbureau Dadim. Of is er alleen via de klanten, de ouders, geprobeerd een 

zaak te maken? 

Mevrouw González Pérez: 

Of Dadim een procedure heeft gestart tegen de Staat? 

De heer Van der Lee: 

Nee, andersom. 

Mevrouw González Pérez: 

Eén mevrouw heeft geprobeerd om Dadim aansprakelijk te stellen. Eén dossier ken ik. 

De heer Van der Lee: 

Is daar een uitkomst van? 

Mevrouw González Pérez: 

Ja, daar is een uitkomst van. Die mevrouw had zelf een eigen bijdrage niet betaald. De 

schuld lag daardoor dus bij die mevrouw. 

De heer Van der Lee: 

Heeft de Staat via de Belastingdienst of via een andere route de vermeende fraude 

rechtstreeks met een procedure bij Dadim aangekaart? 

Mevrouw González Pérez: 

Bedoelt u dat de Staat de bestuurders van Dadim aansprakelijk heeft gesteld? 

De heer Van der Lee: 

U heeft zelf ontdekt in het proces dat u volgde, dat er sprake was van een Combiteam 
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Aanpak Facilitators. En een facilitator is iemand die de spil is in een fraudezaak. U gaf in uw 

inleiding aan dat uw man, althans het bedrijf van uw man, zo werd gezien. Mijn vraag is of er 

is geprobeerd om dat bedrijf rechtstreeks in een procedure aansprakelijk te stellen. 

Mevrouw González Pérez: 

Nee. 

De heer Van der Lee: 

Helemaal niet? 

Mevrouw González Pérez: 

Door de Staat? 

De heer Van der Lee: 

Door de Staat. 

Mevrouw González Pérez: 

Nee. 

De heer Van der Lee: 

De enige route die men volgde, liep via de ouders. 

Mevrouw González Pérez: 

Ja. 

De heer Van der Lee: 

Dan heb ik nog een andere vraag aan u. U heeft, denk ik, ook bestudeerd wat de juridische 

basis was. De Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen is al genoemd. Daarnaast 

bestaat er ook een wet op de kinderopvangtoeslag. 

Mevrouw González Pérez: 

Een regeling. 

De heer Van der Lee: 

Een regeling. Als er sprake zou zijn geweest van een hardheidsclausule in de Awir, wat had 

dat dan betekend voor de wijze waarop u voor de belangen van uw cliënten bent 

opgekomen? 
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Mevrouw González Pérez: 

Ik denk voor de stopzetting: niets. In de stopzetting heb je de stukken ingebracht. Die 

hardheidsclausule is bedoeld voor het geval er onredelijke situaties ontstaan. Hier volgt men 

gewoon de wet. Mensen leverden gegevens in en dan moet je normaal gesproken een 

beslissing krijgen en daarna weer toeslag kunnen aanvragen. Verder heb je nog artikel 11f 

van die Regeling Wet kinderopvang, waarin staat dat mensen tot 1 maart de tijd hebben om 

hun gegevens aan te leveren en om gegevens aan te vullen als er nog iets ontbreekt. Ik 

denk dat in dit geval een hardheidsclausule niets had uitgemaakt voor de stopzetting. 

De heer Van der Lee: 

U gaf aan welke artikelen uit de Awir u gebruikte in de zaken die u voerde. Was er daarnaast 

ook nog ruimte en heeft u die ook ingezet om te wijzen op de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur, die vastgelegd zijn in het BW? En hoe werd daar in die zaken op 

gereageerd? 

Mevrouw González Pérez: 

Mijn pleitnota's, verweerschriften en gronden waren altijd een opsomming van de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur. Dus ik heb daar altijd een haak gehad om de vraag voor 

te leggen: waarom wordt hier geen fairplay gehandhaafd? Waarom wordt er niet 

gemotiveerd? Al die beginselen van behoorlijk bestuur heb ik juist aangekaart. 

De heer Van der Lee: 

Als ik u goed begrijp, heeft u die zaken ook gewonnen, omdat er niet werd gerappelleerd en 

omdat er sprake was van onrechtmatige stopzetting. In hoeverre speelden die beginselen 

van behoorlijk bestuur dan nog een rol in die uitspraken? 

Mevrouw González Pérez: 

Als jij niet weet wat jij verkeerd doet, heb je ook weer een schending van het 

vertrouwensbeginsel. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn een deken 

rondom de wetgeving. Ze zijn als rechtsbescherming voor deze mensen in het leven 

gebracht, juist om je in dit soort procedures niet op deze manier te moeten verdedigen. Het 

zijn eigenlijk fatsoensnormen. 

De heer Van der Lee: 

Vindt u dat de Awir en de Regeling Wet kinderopvang die fatsoensnormen in voldoende 

mate geïncorporeerd hebben? 
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Mevrouw González Pérez: 

Indirect wel, maar je hebt niet voor niks de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Die 

zijn er ook en het is niet zo dat het ene het andere uitsluit. Het is een harmonie van 

regelingen. 

De heer Van der Lee: 

Dank u wel. 

De voorzitter: 

Mevrouw González Pérez, we zijn inmiddels bijna twee uur verder. Hebt u ook het gevoel dat 

we twee uur verder zijn? 

Mevrouw González Pérez: 

Nee. 

De voorzitter: 

Nee! U bent nog maar net begonnen, denk ik, hè. Ik denk dat ik aan het begin één ding 

duidelijker had moeten zeggen, namelijk dat u hier als advocaat ook te maken hebt met uw 

verschoningsrecht. Mijn excuses dat ik dat niet duidelijker naar voren heb gebracht. Ik heb u 

op een gegeven moment horen zeggen: ik noem even geen namen. En ik denk dat u op dat 

moment ook bedoelde dat u niet met dat verschoningsrecht in de knoop wilde komen, hè? 

Mevrouw González Pérez: 

Ja. 

De voorzitter: 

Oké, dan heb ik dat bij dezen toch nog even duidelijk gemaakt en rechtgezet. 

Ik heb zelf nog wel een paar verduidelijkende vragen. We hebben die getallen allemaal al 

gehad, maar aan het begin had u het over 38 toeslagjaren. Dat is wel heel erg veel jargon. 

Misschien dat u dat nog even kunt verduidelijken? 

Mevrouw González Pérez: 

Op enig moment heb je bijvoorbeeld een meneer die in 2014 de stopzetting had. Een ander 

voorbeeld is die mevrouw die in bezwaar ging. Dat ging dan over 14, 13, 12, 11. Dan noem 

ik dat: ik heb die jaren in behandeling. Bij de ene gaat het om het stopzetten en bij de andere 

... Ik wist niet eens wat daar de reden was van terugvordering! Maar dan moet je per jaar 
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aantonen dat je betaald hebt. Dus dat is wat ik bedoelde met toeslagjaren. Dat kunnen 

minder cliënten zijn, want die mevrouw is voor mij bijvoorbeeld al vijf toeslagjaren. 

De voorzitter: 

Waar moet ik dan op koersen? U zegt dat u uiteindelijk 42 cliënten hebt bijgestaan. 

Mevrouw González Pérez: 

Op dit moment vertegenwoordig ik die bij de Commissie Werkelijke Schade. Destijds ... Ik 

kan exact nagaan in mijn systeem wie ik toen allemaal in hun beroepsprocedures heb 

bijgestaan. 

De voorzitter: 

Mag ik de vraag dan zo stellen: van de 157 cliënten van Dadim hebt u er, als ik het goed 

begrijp, 70 bijgestaan? 

Mevrouw González Pérez: 

Nee. Ik denk dat de beroeps- en bezwaarprocedures van destijds nu ook tussen die 42 

zitten. Het kan overlappen. 

De voorzitter: 

En die 42 zijn wel allemaal van Dadim? 

Mevrouw González Pérez: 

Ja, dat klopt. 

De voorzitter: 

U zei in het begin ook nog: de Belastingdienst heeft in samenwerking met een journalist 

zaken verdraaid. Daar bleef ik toch even bij hangen, want wat bedoelt u daar precies mee? 

Mevrouw González Pérez: 

Er is een boek verschenen waarin blijkbaar wordt aangegeven dat het allemaal zo niet 

bedoeld is. 

De voorzitter: 

Maar ... 

Mevrouw González Pérez: 

Dat boek is nog niet uit en ik denk dat ik er daarom nu even niks over zeg. 
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De voorzitter: 

Toch vraag ik het u. Bedoelt u daarmee te zeggen dat dit een bewuste operatie is om de 

wereld er anders uit te laten zien dan u 'm beleefd heeft? 

Mevrouw González Pérez: 

Het boek? 

De voorzitter: 

Ja. 

Mevrouw González Pérez: 

Wellicht. 

De voorzitter: 

Ook van de zijde van de Belastingdienst? 

Mevrouw González Pérez: 

Wellicht. 

De voorzitter: 

Goed. Dan nog een laatste vraag. U zult vast wel dat filmpje hebben gezien dat wij hebben 

gemaakt in de opmaat hiernaartoe. U refereerde er ook aan. In dat filmpje zag ik mij gisteren 

zelf zeggen: het had mij ook kunnen overkomen. 

Mevrouw González Pérez: 

En wat had u dan kunnen overkomen? De kant van de ouders of ...? 

De voorzitter: 

Dat ik kinderopvangtoeslag had aangevraagd. 

Mevrouw González Pérez: 

Dat had u zeker kunnen overkomen. 

De voorzitter: 

Ja, echt? 

Mevrouw González Pérez: 

Ik nuanceer het even. Ik heb na die uitspraak van 8 maart een keer een heel groot bureau 

met 2.500 of 3.000 kinderen gevraagd: is in uw bestand voorgekomen dat mensen te maken 
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hebben gehad met een stopzetting? Dat bureau heeft in een nieuwsbrief mijn uitspraak 

neergezet met het verzoek om met mij contact op te nemen. En daarna hebben twee 

mensen mij gebeld. Ik denk dus dat het eraan ligt bij wie u dan zou hebben gezeten. 

De voorzitter: 

Ik stel de vraag omdat ik natuurlijk gewoon een blanke Hollander met één nationaliteit ben. Ik 

vraag me in dat kader af of het mij ook had kunnen overkomen. 

Mevrouw González Pérez: 

En daarom antwoord ik ook dat het eraan ligt bij wie u zou hebben gezeten. 

De voorzitter: 

Goed. We hebben u twee uur lang allemaal vragen gesteld. Is er nog iets blijven liggen 

waarvan u zegt "dat wil ik toch nog kwijt"? Dat hoeft niet, het mag wel. 

Mevrouw González Pérez: 

Ik ben altijd heel langdradig en ik zou u nog weken bezig kunnen houden. 

De voorzitter: 

Maar dat gaan wij niet doen. Er zijn andere mensen die ons weken gaan bezighouden. 

Ik dank u bijzonder voor de bijdrage die u heeft willen leveren aan ons onderzoek. Ik vraag 

de bode om u uitgeleide te doen. 

Mevrouw González Pérez: 

Dank jullie wel. 

De voorzitter: 

Voordat ik de vergadering sluit, wil ik memoreren dat wij om 12.30 uur verdergaan. Wij 

vangen dan aan met het verhoor van professor Marseille. 

Sluiting 11.32 uur. 


