
 

Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl 
Wij verhuizen! Bezoekadres vanaf 7 juni: Stationsstraat 4  3161 KP te Rhoon. 

 

 
  
 
Raadsinformatiebrief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw brief van: 7 mei 2021 Ons kenmerk: 335881 
Uw kenmerk:  Contact: Mw. S. Zock 
Bijlage(n):  Doorkiesnummer: +31180698375 
  E-mailadres: s.zock@bar-organisatie.nl 
  Datum: 1 juni 2021 
  
Betreft: Antwoordbrief raadsvragen artikel 40 over gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagenaffaire gemeente Albrandswaard 
 

Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Op 7 mei 2021 heeft u raadsvragen gesteld in het kader van de toeslagenaffaire. In deze brief geven  
wij antwoord op uw vragen. 
 
1. Heeft Albrandswaard slachtoffers van de toeslagenaffaire? 

Antwoord: 
 Gemeente Albrandswaard kent per peildatum 6 mei 2021 69 slachtoffers van de toeslagenaffaire.  
 
2. Hoeveel mensen/ gezinnen zijn dit? 

Antwoord: 
Volgens de gegevens van de Belastingdienst, kent gemeente Albrandswaard per peildatum 20 mei 
2021 71 inwoners die gedupeerde zijn t.g.v. de kinderopvangtoeslagenaffaire. Het aantal is 
toegenomen ten opzichte van eerder gegeven aantallen omdat meer inwoners zich bij de 
belastingdienst hebben gemeld. Het is realistisch te verwachten dat het aantal gedupeerden opnieuw 
verder kan toenemen. De gedupeerden kunnen zich tot 1 januari 2024 melden bij de Belastingdienst. 
Van de 71 hebben 13 gedupeerden per peildatum 29 april jl. een uitbetaling ontvangen zoals een 
compensatie, noodvoorziening of een ander bedrag van de Belastingdienst. 

  
We zijn nu 2 maanden bezig met het actief benaderen van de gedupeerden. We hebben de 
gedupeerden telefonisch benaderd en zo mogelijk een bericht ingesproken. Daar waar geen contact 
mogelijk is wordt er een brief gestuurd. Van die 71 hebben we 48 gedupeerden kunnen bereiken. 
Ongeveer 8 gedupeerden willen ondersteuning van de gemeente. Voor veel gedupeerden is een 
luisterend oor al voldoende.  
 

  



  
 
 
 
  
  

 
 
3. Hoe groot is de gemiddelde schuld totale schuld? 

Antwoord: 
Wij zijn vanuit de Belastingdienst niet gemachtigd om de gegevens die wij hebben ontvangen, naast 
onze eigen data te leggen. Om die reden weten we niet hoeveel inwoners een schuldentraject volgen 
en wat de gemiddelde schuldpositie is (geweest) van deze groep. Een deel van de gedupeerden 
heeft de schulden afbetaald op eigen kracht of via een minnelijke regeling. De belastingdienst neemt 
momenteel contact op met de gedupeerden die zich in een schuldentraject bevinden via telefoon of 
per brief.  
 

4. Hoe lang zaten deze gezinnen al in de financiële problemen? 
Antwoord: 
De kinderopvangtoeslagaffaire heeft betrekking op de periode 2005 tot 2019. Per gedupeerde wordt 
niet apart geregistreerd per wanneer zij in de financiële problemen zijn geraakt. 

 
5. Waren deze gezinnen/ personen al bij de gemeente bekend? 

Antwoord: 
Zoals onder antwoord 3 is weergegeven zijn wij vanuit de Belastingdienst niet gemachtigd om de 
ontvangen naast onze eigen data te leggen. Op basis van de gesprekken die wij hebben gevoerd met 
de gedupeerden, blijkt dat een deel bekend is bij de gemeente bij bijvoorbeeld het wijkteam, 
schuldhulpverlening of bij een andere afdeling.  

 
6. Welke stappen heeft de gemeente gezet in de hulpvraag van deze gezinnen? 

Antwoord: 
Nadat we de gegevens van de Belastingdienst hadden ontvangen, hebben we actief telefonisch 
contact gezocht met de gedupeerden. Diegenen waar wij geen telefoonnummer van hebben of met 
wie we niet in contact komen via telefoon, hebben we een brief toegestuurd. 
Via een vrijblijvend gesprek wordt aan de gedupeerden gevraagd of zij hulp nodig hebben op het 
gebied van financiën, wonen, gezin, zorg of werk. In sommige gevallen is er bij de gedupeerde 
‘alleen’ behoefte aan een luisterend oor. Het is een bredere uitvraag dan alleen het kijken naar de 
financiële (schulden)situatie.  
 
Een aantal gedupeerden heeft in het verleden al een schuldhulpverleningstraject doorlopen en een 
klein aantal gedupeerden zit nu in een schuldhulpverleningstraject. De Belastingdienst neemt met die 
gedupeerden die in een schuldhulpverleningstraject zitten, contact op. Dit doet zij via telefoon of per 
brief.  
 
Naast bovenstaande hebben we ook op de pauzeknop gedrukt voor de vorderingen die wij op de 
gedupeerden hebben, waarvoor nog geen betalingsregeling is getroffen. De reikwijdte van het herstel 
en eventuele compensatie wordt op landelijk niveau bepaald. Wij volgen de lijn van de VNG en deze 
vraagt ons te wachten en de landelijke aanpak te volgen in plaats van de Rotterdamse aanpak. De 
VNG verwacht op korte termijn duidelijkheid te kunnen bieden. Momenteel is het nog niet duidelijk of 
het landelijke beëindigingsproces overeenkomt met de gekozen werkwijze van de gemeente 
Rotterdam. Het risico bestaat dat we indien we de Rotterdamse uitpak in Albrandswaard uitvoeren en 
deze niet overeenkomt met de landelijke aanpak, we achteraf kunnen gaan herstellen. Een uniforme 
aanpak door alle gemeenten bevordert rechtsgelijkheid, zodat gedupeerde ouders door het hele land 
op dezelfde wijze worden geholpen. 
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De staatssecretaris heeft op 21 april jl. een brief gestuurd naar de leden van de Tweede Kamer 
waarin het e.e.a. met betrekking tot het schuldentraject uiteen is gezet. De staatssecretaris biedt in 
ieder geval een oplossing voor de gedupeerden voor de restant vordering in een minnelijk traject. De 
Belastingdienst benadert op dit moment de schuldhulpverleners van de gedupeerden die in een 
minnelijk traject zitten. De opdracht betreft het opschorten van de regeling, alsmede de aflossingen te 
pauzeren en het tot dan toe gereserveerde bedrag komt ten goede aan de inwoner. Op dit moment 
voeren wij dit uit voor diegenen waarvoor wij die instructie hebben gekregen. 
 

7. Wat heeft de gemeente gedaan sinds het bekend worden van de toeslagaffaire? 
Antwoord: 
Zie het antwoord op vraag 6.  

 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 
 


