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Betreft: Raadsinformatiebrief voortgang toeslagenaffaire Albrandswaard

Geachte raadsleden,
INLEIDING
In korte tijd heeft zich op het gebied van de kinderopvangtoeslagaffaire, een aantal ontwikkelingen
voorgedaan op het gebied van de toeslagenaffaire. Middels deze brief willen wij u informeren over de
voortgang van de aanpak toeslagenaffaire.
KERNBOODSCHAP

Het aantal gedupeerden is toegenomen naar 47 inwoners. Op dit moment zijn we bezig om de
organisatie er op in te richten om de gedupeerden te gaan benaderen vanaf 23 maart. Vanuit de
belastingdienst hebben we hiertoe gegevens ontvangen. Ook zullen we op korte termijn in het kader van
de pauzeknop gegevens van de belastingdienst ontvangen.
VERVOLG
Wij informeren u in ieder geval nog voor het zomerreces over de tot dan toe behaalde resultaten.
TOELICHTING
Aantallen gedupeerden
Per peildatum 11 maart 2021 zijn 47 inwoners als gedupeerden aangemerkt. Het is toegenomen ten
opzichte van eerdere aantallen omdat meer inwoners zich bij de belastingdienst hebben gemeld en als
gedupeerde zijn aangemerkt. Het is realistisch te verwachten dat het aantal gedupeerden opnieuw verder
kan toenemen.
Vast aanspreekpunt
Er is voor Albrandswaard een eerste aanspreekpunt voor gedupeerden, te weten de teamleider van het
wijkteam. Dit draagt er aan bij dat alle meldingen centraal worden ontvangen. Het KCC is hier van op de
hoogte. Ook hebben we een apart e-mailadres toeslagenaffaire@albrandswaard.nl geactiveerd. We
zetten onze reguliere communicatiekanalen zoals onze gemeentelijke website in om hier aandacht aan te
geven en zo veel mogelijk gedupeerde te bereiken.
Organisatie wordt ingericht
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Op dit moment zijn we bezig om de organisatie er op in te richten om de gedupeerden te gaan
benaderen. Dit doen we met de middelen die het kabinet beschikbaar gesteld voor hulp van de
gemeenten aan de gedupeerden. Deze gelden zetten we volledig in ten behoeve van capaciteit om de
gedupeerden te ondersteunen. Het is de bedoeling is dat vanaf 23 maart gedupeerden actief gaan
benaderen.
Gedupeerde inwoners worden benaderd
We gaan de gesprekken aan met de gedupeerden en beoordelen welke hulp noodzakelijk is. Nadat we
alle de gedupeerden hebben gesproken, is er zicht op hoeveel gedupeerden hulp willen en wat voor hulp
op de 5 leefgebieden. Dit zijn: financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Naar aanleiding van de hulpvragen
worden de vervolgtrajecten opgesteld. Op dat moment is duidelijk hoeveel extra inzet vanuit de
organisatie en partners nodig is om deze vervolgtrajecten uit te kunnen voeren. Hierbij kan gedacht
worden aan hulp vanuit schuldhulpverlening en de wijkteams, of andere vormen van sociaal/juridische
dienstverlening en/of maatschappelijke dienstverlening.
Machtiging verleend
De belastingdienst heeft het college gemachtigd om op te treden als een verlengde van de
belastingdienst om in contact te treden met de inwoners met de vraag of ze verdere hulp willen. Op 16
februari jl. hebben wij ingestemd met deze machtiging, de akkoordverklaring en verwerkersovereenkomst
met de belastingdienst.
Pauzeknop (moratorium)
Het kabinet heeft toegezegd om de schulden van gedupeerden bij Rijksuitvoerders kwijt te schelden en
tevens de gemeenten daartoe opgeroepen. Deze ‘pauzeknop’ regelt dat de invordering van schulden bij
gedupeerden 1 jaar lang wordt gepauzeerd. De pauzeknop voorkomt dat schuldeisers beslag kunnen
leggen op de € 30.000 of andere compensatie. Dit jaar wil het Rijk tot een structurele oplossing komen
voor de gedupeerden.
Op wie is het moratorium van toepassing?
Er zijn twee groepen inwoners te onderscheiden voor wie het moratorium geldt:
1) Voor ouders en hun huidige toeslagpartner die een tegemoetkoming of compensatie hebben
ontvangen van de Belastingdienst/Toeslagen. Voor hen is het moratorium een jaar van kracht
ingaande op de datum waarop het bedrag is uitgekeerd.
2) Voor inwoners en hun huidige toeslagpartner die vóór 12 februari 2021 een verzoek tot herstel
hebben ingediend bij de Belastingdienst/Toeslagen geldt het moratorium van rechtswege van 12
februari 2021 tot en met 1 mei 2021. Uiterlijk op 1 mei 2021 horen deze personen van de
Belastingdienst/Toeslagen of zij al dan niet onder de hersteloperatie vallen (en een tegemoetkoming
of compensatie gaan ontvangen). Wij worden daar nog nader over geïnformeerd door de
belastingdienst.
Voor welke vorderingen geldt het moratorium?
Het moratorium geldt voor vorderingen die vóór de afkoelingsperiode, vóór 12 februari 2021, opeisbaar
waren. Reeds gemaakte betaalafspraken (betaalregelingen) vallen niet onder het moratorium, net zomin
als de vorderingen die na 12 februari 2021 opeisbaar worden.

Grondslag moratorium
Om het moratorium te kunnen uitvoeren, zijn persoonsgegevens nodig die door de
Belastingdienst/Toeslagen moeten worden verstrekt. Hiertoe hebben wij een akkoordverklaring
afgegeven aan de belastingdienst op 23 maart jl. Wij zullen spoedig de gegevens ontvangen. Op dit
moment is er nog geen wettelijke grondslag voor gemeenten om de vorderingen kwijt te schelden.
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Jolanda de Witte
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