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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de gedupeerden van de toeslagenaffaire met 
betrekking tot: 
1. De machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen 

2. De ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de gebruiksvoorwaarden van het portaal van 

de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen 

en de (onder)gemachtigde 

 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we het volgende besloten 
1. Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen 

in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire 

2. Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de 

gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de 

gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde. 

 
Toelichting 
 
Er zijn veel ouders getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. De gedupeerden ontvangen 
een compensatie van de Belastingdienst, maar dat betekent niet altijd dat daarmee alle ontstane problemen 
zijn opgelost. Ondanks onze inspanningen hebben wij deze doelgroep niet (goed) kunnen bereiken. Wij 
vinden het belangrijk om deze ouders een helpende hand te bieden. In deze brief lichten wij toe hoe wij hier 
uitvoering aan geven. 
 
Aantal gedupeerden Tubbergen 
In Nederland zijn er tenminste 8900 ouders die zich bij de Belastingdienst/Toeslagen hebben gemeld als 
gedupeerde van deze toeslagenaffaire. In eerste instantie ging het bij Tubbergen om 4 ouders, inmiddels is 
dat aantal verdubbeld tot 8 ouders. Stand van zaken op 26-01-2021. We sluiten niet uit dat dit aantal de 
komende periode nog verder op zal lopen. We weten niet welke ouders dit betreffen, omdat het op voorhand 
vanwege AVG-wetgeving voor de Belastingdienst niet mogelijk is om gegevens van gedupeerden op 
voorhand met ons te delen.  
 
Centraal contactpersoon 
Binnen de gemeente Tubbergen is een centraal contactpersoon aangewezen voor gedupeerde ouders. Dit is 

 



de schulddienstverlener. Deze is het aanspreekpunt voor de gedupeerde ouders en beschikt over de juiste 
kennis en competenties om inwoners op een zorgvuldige wijze en met een integrale aanpak te ondersteunen. 
Hierbij wordt gekeken naar zorgvuldige, effectieve en efficiënte hulp die betrekking heeft op de vijf 
leefdomeinen. Deze zijn huisvesting, inkomen, schulden zorg en gezin.. 
 
Hoe bereiken wij de ouders 
Om de gedupeerde ouders te bereiken, vinden we het belangrijk dat we een outreachende aanpak hanteren. 
Daarom hebben we begin november 2020 een oproep in het Op en rond de Essen geplaatst, waarin we 
gedupeerde ouders vragen om zich te melden via het algemeen nummer van de gemeente of het e-
mailadres van de schulddienstverleners. Tevens hebben wij alle Kinderdagverblijven aangeschreven zodat 
zij ook weten waar gedupeerden zich kunnen melden. Hierop is geen enkele respons bij ons binnen 
gekomen. Ook is er geen respons gekomen op de publicatie die in de Op en Rond de Essen heeft gestaan. 
 
Afgelopen maanden is er ook in samenwerking met de VNG gewerkt aan een zorgvuldige 
gegevensuitwisseling tussen Belastingdienst/Toeslagen en gemeenten. Dit heeft geresulteerd in een 
machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen aan gemeenten om namens de Belastingdienst/Toeslagen 
contact op te nemen met de gedupeerde woonachtig in de gemeente Tubbergen en hen hulp aan te bieden 
op het gebied van huisvesting, inkomen, schulden, zorg en gezin. Het college dient hierop een besluit te 
nemen. Deze machtiging hebben wij dan ook als college getekend. Wij kunnen dan op basis hiervan actief 
contact opnemen met de gedupeerden. 
 
Kwijtschelding schulden overheidsinstanties 
Op 18 januari 2021 maakte staatssecretaris Van Huffelen bekend dat schulden van gedupeerden, die zij bij 
overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, UWV en de Sociale Verzekeringsbank open hebben staan, 
worden kwijtgescholden. Naar alle waarschijnlijkheid raakt dit ook de gemeenten. Wij volgen deze 
ontwikkelingen en de adviezen van de VNG hieromtrent uiteraard op de voet. De planning is dat de VNG het 
voorstel tot kwijtschelding zal bespreken tijdens de ALV van de VNG op 12 februari. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

de burgemeester 

 
 
 
 
 
 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

de secretaris 
 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 


