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Artikel 40 vragen Aanpak toeslagenaffaire 

 

 

Geachte mevrouw Blom- de Ruiter, 

  

Met deze brief geven wij antwoord op de door u gestelde artikel-40-vragen inzake slachtoffers 

toeslagenaffaire in Alphen aan den Rijn. 

 

De afgelopen maanden heeft de VNG intensief gesprekken gevoerd met de 

Belastingdienst/Toeslagen over de mogelijkheid om deze gegevens te delen. De optie van 

machtiging is na overleg als meest passend naar voren gekomen, omdat de geldende wet- en 

regelgeving een zelfstandige gegevensoverdracht niet mogelijk maakt. Het college is akkoord 

gegaan met deze machtiging. 

 

1. Is het college bekend met het aantal gedupeerden van de toeslagenaffaire in Alphen aan 

den Rijn en met hun hulpvraag? 

Het college is bekend met de cijfers die de belastingdienst hierover gedeeld heeft. Het 

college heeft op 9 februari 2021 het machtigingsbesluit van de belastingdienst 

ondertekend zodat de gemeente inzicht kan krijgen in de contactgegevens van de 

gedupeerden en hun hulpvragen. 

 

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

Op het moment van schrijven zijn nog maar vier gezinnen in beeld. Nu de 

machtigingsovereenkomst met de belastingdienst ondertekend is, zullen alle gedupeerden 

in beeld komen en zal naar behoefte passende hulp geboden worden. 

 

3. Zo nee, wat is daar de verklaring voor? Is er contact geweest met VNG en of de 

Uitvoerings- en Herstelorganisatie Toeslagen (UHT)? 

Zie het antwoord op vraag 2. 
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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? 

De middelen (Specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden 

toeslagenproblematiek’) zijn in week 51 door het kabinet beschikbaar gesteld. Het gaat in 

totaal over een bedrag van € 42.479,77 euro voor 33 gezinnen in Alphen aan den Rijn. 

Afhankelijk van de hulpvragen van de gedupeerden bekijken wij hoe we dit budget het 

beste kunnen besteden. De middelen zijn geoormerkt en worden meegenomen in de 

jaarlijkse financiële verantwoording. 

 

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? 

Hiervan is het college op de hoogte. (zie het antwoord op de vragen 1 en 2) 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, 

de secretaris,                                     de burgemeester, 

 

 

 

drs. ing. P.D. Wekx MBA                     mr. drs. J.W.E. Spies 

 

 

 

 

 

 

  


