
Artikel 40 vragen ChristenUnie inzake slachtoffers toeslagenaffaire in Alphen aan den Rijn

De toeslagenaffaire heeft een ongekende impact op het leven van duizenden 
gedupeerden. Voor hen zijn de gevolgen nog altijd dagelijks voelbaar. De ellende die hen 
is aangedaan is de afgelopen tijd steeds meer zichtbaar geworden. 
Gemeenten hebben van het rijk vooralsnog 11 miljoen euro beschikbaar gekregen om 
gedupeerden snel te kunnen helpen. In de praktijk blijkt het tot nu toe echter zeer lastig 
de doelgroep te bereiken. De Belastingdienst mag, vanwege de regels rond privacy, niet 
zomaar een bestand met de betreffende namen delen en dus is de gemeente Alphen aan 
den Rijn ook afhankelijk van de benadeelden die zich zelf melden. 
Gelukkig heeft het (demissionaire) kabinet, door samenwerking met de VNG en met de 
Autoriteit Persoonsgegevens, nu aangegeven dat er nog in januari de mogelijk zal 
ontstaan voor gemeenten om van de gedupeerden wel de gegevens boven tafel te 
krijgen.

Het is belangrijk dat gedupeerde gezinnen snel hulp krijgen. Niet alleen om uit de 
schulden te raken maar vooral ook om sociaal en emotioneel weer stappen te kunnen 
zetten. Ook voor de kinderen uit deze gezinnen is het hard nodig dat er rust ontstaat.

1. Is het College bekend met het aantal gedupeerden van de toeslagenaffaire in 
Alphen aan den Rijn en met hun hulpvraag?

2. Zo ja, hoeveel van deze gedupeerden zijn nu in beeld en welke hulp wordt er 
geboden?

3. Zo nee, wat is daar de verklaring voor? Is er contact geweest met VNG en of 
de Uitvoerings- en Herstelorganisatie Toeslagen (UHT)?

4. Het kabinet heeft 11 miljoen euro beschikbaar gesteld voor hulp van de 
gemeenten aan de gedupeerden. Welk deel van dit budget is naar onze 
gemeente gegaan? Is dit geld al gebruikt? Waarvoor? Wordt dit geoormerkt 
zodat deze middelen echt ingezet worden voor de gedupeerden van de 
toeslagaffaire?

5. Het kabinet heeft nu aangeven dat er voor gemeenten nog in januari de 
mogelijkheid zal ontstaan om van de gedupeerden de benodigde gegevens te 
gegevens te krijgen. (BSN, naam en telefoonnummer)

 Bent u hiervan op de hoogte?
 Hoe gaat u daarmee aan de slag?
 Bent u bereid de raad hierover zo snel mogelijk te informeren?
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