
 
GroenLinks technische vragen Slachtoffers toeslagen affaire 
 
1. Is bij u bekend dat deze gegevens door de belastingdienst verstrekt worden? 
Het is bekend dat de Belastingdienst de gemeenten machtigt om de gegevens van de gedupeerden in 
te zien. Hiervoor is instemming nodig van het college en ondertekening van de 
verwerkingsovereenkomst en de akkoordverklaring gegevensuitwisseling. 
Inmiddels is het college van B en W akkoord gegaan met de machtiging en zijn de documenten 
verstuurd naar de Belastingdienst. Verwacht wordt dat eerdaags de gegevens van de gedupeerden 
kunnen worden ingezien.  
 
2. Zijn deze gegevens inmiddels opgevraagd bij de belastingdienst? 
Zie vraag 1. 
 
3. Zo ja, om hoeveel slachtoffers gaat het in Heemstede? 
Volgens het overzicht van de Belastingdienst hebben 12 gedupeerden in Heemstede zich bij de 
Belastingdienst gemeld. Dit betreft mensen die zichzelf hebben gemeld, waarvan de Belastingdienst 
daarna nagaat of zij gedupeerden zijn. Het overzicht van de Belastingdienst van oktober toonde een 
aantal van 7 gedupeerden. Op 26 januari is een nieuw overzicht gepubliceerd, waarin vermeld staat 
dat 12 mensen zich hebben gemeld in Heemstede. De VNG geeft aan dat hierin de oproep om je voor 
15 januari te melden als gedupeerde bij de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor de 
30.000 euro een rol heeft gespeeld. Daarnaast is de Belastingdienst bezig met het inzichtelijk maken 
van vermoedelijke gedupeerden volgens het eigen systeem. Het aantal gedupeerde inwoners in de 
gemeente Heemstede kan daardoor wijzigen.  
 
4. Zo nee, kunt u aangeven wanneer de gegevens opgevraagd zullen worden? 
Zie vraag 1. 
 
5. Hoe verloopt het contact met de gedupeerde ouders? 
Er hebben zich nog geen gedupeerde inwoners uit zichzelf bij de gemeente gemeld. Het contact 
wordt daarom vanuit de gemeente na verstrekking van de gegevens gelegd. 
Het benaderen van de gedupeerde inwoners is belegd bij Loket Heemstede. De loketmedewerker zal 
naast de inwoner staan zolang het hulpaanbod nodig is. De loketmedewerker zal de inwoner de weg 
wijzen, het proces begeleiden en er als contactpersoon zijn voor de inwoner. 
 
Toelichting:  
Onlangs is bekend geworden dat gemeenten de gegevens van gedupeerden ouders in de toeslagen 
affaire mogen ontvangen van de belastingdienst. 
 


