
    Vragen CDA m.b.t. situatie Oudewaterse gedupeerden t.g.v kindertoeslag-affaire:                                        
 

Inleiding: 

Sinds lange tijd, met meest recent de parlementaire enquête, is er berichtgeving over de 

onmenselijke behandeling van ouders/gezinnen door de Belastingdienst met betrekking tot 

invorderingen van kindertoeslag. Ook is inmiddels duidelijk dat de belastingdienst niet bij machte is 

om snel en volledig alle gedupeerden financieel te compenseren waardoor vele ouders/gezinnen nog 

langdurig in problemen blijven zitten. 

De VNG heeft met staatssecretaris Van Huffelen sinds juni gesproken over de randvoorwaarden 

waaronder gemeenten de benodigde ondersteuning aan de gedupeerde ouders kunnen bieden.  

De VNG en Belastingdienst/Toeslagen hebben op 28 september een akkoord bereikt om ouders die 

gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire te ondersteunen. 

Gemeenten en gemeenteraden zijn hierover geïnformeerd door de VNG. 

zie: https://vng.nl/sites/default/files/2020-11/20201109-ondersteuning-gedupeerde-ouders-

kinderopvangtoeslagaffaire.pdf 

Inmiddels zijn er in Nederland al een aantal gemeenten die deze gedupeerde gezinnen de helpende 
hand reiken bij de problemen die door de affaire mogelijk zijn ontstaan rondom huisvesting, 
schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. 

Uit recente gegevens van de belastingdienst blijkt dat er in Oudewater (minimaal) 2 gedupeerde 
ouders zijn, die zich hebben gemeld bij de Belastingdienst. 
zie: Lijst aanmeldingen ouders per gemeente (belastingdienst.nl) 

De CDA-fractie heeft de volgende vragen aan het college: 

1. Heeft het college zicht hoeveel inwoners van onze gemeente gedupeerd zijn door de 
belastingdienst; 

Nee. We hebben vanuit de inwoners geen meldingen/vragen ontvangen. Tevens zijn wij hier niet 
over benaderd door andere betrokken partijen 

2. Zo ja, heeft u deze inwoners reeds ondersteuning verleend bij eventuele (financiële of 
andere) problemen; 

3. Bent u bereidt om via een publicatie, op de website en in de IJsselbode, de in Oudewater 
wonende gedupeerde ouders/gezinnen er op te wijzen dat ze hulp kunnen krijgen via de 
gemeente om hun leven op de rit te krijgen cq te houden totdat de belastingdienst ze 
gecompenseerd heeft. 

We zijn voornemens om in Q1 een artikel te plaatsen over de mogelijkheden en regelingen voor 

onderwijs en kinderopvang in Oudewater. We zullen dit onderwerp hierin meenemen.  

 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-11/20201109-ondersteuning-gedupeerde-ouders-kinderopvangtoeslagaffaire.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-11/20201109-ondersteuning-gedupeerde-ouders-kinderopvangtoeslagaffaire.pdf
https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/wp-content/uploads/sites/3/2020/11/Lijst-aanmeldingen-ouders-per-gemeente_31okt2020.pdf


Wij zien deze vragen graag schriftelijk beantwoordt  voor het forum Samenleving van 7 december 

zodat we tijdens het agendapunt “vragen aan Portefeuillehouders’ zo gewenst nog aanvullende 

vragen over de beantwoording  kunnen stellen. 

 

Kees de Bruijn 

CDA-fractie 

 


