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Onderwerp 
 

Kwijtschelden lokale belastingen bij gedupeerden van de 

toeslagenaffaire in onze gemeente 
 

 

Programma & begroting 
 

Kies een item. 

 

 

Vragen  Beantwoording door het college 
     

Datum 15-10-2021  Datum Klik hier als u een datum wilt in-

voeren. 

Fractie VVD  Portefeuillehouder Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

   Zaaknummer Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

 

Aanleiding/ overwegingen 
 

De gemeente Den Haag is in september gestart met het daadwerkelijk kwijtschelden van de vorde-

ringen van de gemeentelijke belastingdienst en de sociale dienst bij gedupeerden van de toesla-

genaffaire. Veel gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben, ook in onze gemeente, schulden ge-

maakt doordat ze in financiële problemen kwamen door de terugvorderingen van de belasting-

dienst. Veel gezinnen zijn daarnaast afgelopen jaren ten onrechte aangemerkt als fraudeurs. Hier-

door ontstaan de volgende vragen aan het college van onze gemeente.  

 

 

Vragen1 
 

Vraag 1 Is het college van plan om in lijn met de gemeente Den Haag en vooruitlopend op de wetgeving per 

1 januari 2022 de gedupeerden van de toeslagenaffaire op korte termijn ( lees dit jaar) bij te staan?   
  

Antwoord Ja, het college is voornemens om hier op korte termijn een besluit over te nemen. 

 

Vraag 2 Kan het college aangeven hoeveel gedupeerden van de toeslagenaffaire in onze gemeente wonen? 
  

Antwoord 37 inwoners hebben zich bij de Belastingdienst gemeld als gedupeerde. De Belastingdienst heeft 

nog niet van al deze inwoners vastgesteld dat zij tot deze groep behoren.  

 

Vraag 3 Is bekend welk bedrag de gedupeerden verschuldigd zijn aan de gemeente? 
  

Antwoord Nee, dit is nog niet bekend. 

 

Vraag 4 Kunt u aangeven welk deel daarvan ontstaan is door het in gebreke blijven van de eerdere beta-

lingsverplichting van gedupeerden? 
  

Antwoord Nee, dit is nog niet bekend. 

 
1 Formuleer de schriftelijke vragen kort en duidelijk. Het antwoord volgt binnen 30 dagen nadat de vragen zijn 

ingediend bij de griffie. 
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Vraag 5 Onze gemeente kent voor zowel belastingen als heffingen de mogelijkheid tot kwijtschelden. Daar-

voor is ruimte in de begroting. Is er specifiek voor deze gedupeerden gebruik gemaakt van deze 

kwijtscheldingen? En zo ja kunt u aangeven om welk bedrag dit gaat en hoeveel er nog open staat 

en dus onder de nieuwe wetgeving vallen? 
  

Antwoord Dit is nog niet bekend. Staatssecretaris Van Huffelen heeft toegezegd dat alle kosten die gemeenten 

maken in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire op basis van nacalculatie zullen worden ver-

goed. Het betreft de bedragen van openstaande vorderingen, inclusief rente en kosten voor incasso 

(gerechtsdeurwaarders). Hiernaast stelt het Rijk een nog vast te stellen forfaitair bedrag ter be-

schikking voor de uitvoering van het proces van kwijtschelding.   

 

Vraag 6 Daarnaast kan het bestaan dat de gedupeerden ( sociale ) uitkeringen onthouden zijn op grond van 

een onjuist beoordeelde inkomenspositie. Is dat ook in onze gemeente het geval? En zo ja kunt u 

dan aangeven om hoeveel gedupeerden dit betreft en om welk bedrag dit gaat?    
  

Antwoord Wij zijn de mensen die zich als gedupeerde hebben gemeld nog een keer nagelopen op afgewezen 

aanvragen/bijzonderheden/ dingen die we anders zouden hebben gedaan als we dit geweten had-

den. Dat levert gelukkig geen andere inzichten op.   
 

 

 


