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De hete aardappel is van tafel: gemeenten mogen inwoners die slachtoffer zijn van de 
toeslagenaffaire actief opzoeken. Vanwege de urgentie kunnen zij de reguliere privacyregels 
omzeilen. 

 

Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën, D66) 
maandagavond, daags voor het debat over het aftreden van het kabinet, naar de Tweede 
Kamer stuurde. Hierin biedt zij gemeenten een escape om in contact te komen met de 
ouders. 
Omdat zij hun namen en BSN-nummers niet hebben, slagen gemeenten er niet in contact te 
krijgen met ouders die de dupe werden van de toeslagenaffaire rond de kinderopvang. 
Sommige gemeenten, zoals Roermond, hebben een meldpunt ingesteld. 

Heerlen 

Heerlense loco-burgemeester Peter van Zutphen (SP): „Wij hebben ook alles geprobeerd, 
onder meer via onze consulent bij de sociale dienst. Maar er heeft zich niemand gemeld.” Hij 
verwijst naar een werkbezoek dat Van Huffelen eind december bracht aan Heerlen. „Zij heeft 
ons toen beloofd dat we de BSN-nummers in januari zouden krijgen, maar ze zijn er nog 
altijd niet.” Formeel mag dat vanwege de privacywetgeving (AVG) ook niet. Van Zutphen: 
„Als ons die nummers zijn beloofd, ga ik ervan uit dat we ouders mogen benaderen. Het is 
eerder verwijtbaar dat dit zo lang duurt.” 
De gemeenten kunnen elk moment een instructie van het ministerie verwachten, kondigt Van 
Huffelen aan in haar Kamerbrief. Samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
heeft zij een machtigingsbesluit opgesteld waardoor snel contact met ouders mogelijk wordt. 
‘Dit besluit is gereed en wordt parallel aan deze brief naar alle gemeenten gestuurd’, meldt 
zij. 
„Dit was al lang de bedoeling, maar de AVG staat het verstrekken van BSN-nummers niet 
toe”, zegt woordvoerster Petra Huijser namens de staatssecretaris. „Nu krijgt per gemeente 
iemand een machtiging om die gegevens te beheren en contact te leggen met de ouders. Wij 
zorgen voor de financiële compensatie. Gemeenten zitten dichterbij en kunnen gedupeerden 
op andere manieren helpen.” 

Luiken dicht 

Van Zutphen legt uit wat gemeenten zoal kunnen doen: „Denk aan begeleiding voor mensen 
die in de schuldhulpverlening zitten. Of in overleg met bijvoorbeeld woningcorporaties 
voorkomen dat iemand uit z’n woning wordt gezet.” Naast instanties als UWV en SVB gaan 
gemeenten ook schulden kwijtschelden. 
Heerlen heeft 43.000 euro gekregen voor het begeleiden van de naar schatting 90 
gedupeerde huishoudens. In heel Limburg zou het om zo’n 900 gezinnen gaan. Van 
Zutphen: „Het zou me niet verbazen als het om veel meer mensen gaat. Het kan dan niet zo 
zijn dat de luiken dichtgaan als het geld op is.” Dat zal volgens Huijser ook niet gebeuren. „Er 
is 11 miljoen voor de gemeenten uitgetrokken. Als meer geld nodig is, komt dat er.” 

 


