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Geacht college, 
 
Namens de fractie van de ChristenUnie stel ik u, op grond van artikel 42 van de 
organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over de rol van de gemeente 
Barneveld bij het oplossen van de kinderopvangtoeslagaffaire. 
 
Op 28 september hebben de belastingdienst en de VNG een akkoord getekend waarin is 
afgesproken dat gemeenten ouders gaan helpen bij wie ten onrechte de kinderopvangtoeslag is 
stopgezet en die vaak ook grote bedragen hebben moeten terugbetalen. 
 
Landelijk gaat het om duizenden mensen, veelal met een dubbele nationaliteit, bij wie de opvang 
ten onrechte is stopgezet of die duizenden euro’s moesten terugbetalen. In onze rechtsstaat 
hebben mensen recht om bezwaar te maken tegen overheidsbesluiten, maar er zijn veel 
verhalen bekend van mensen die vertellen dat die bezwaren niet als bezwaar aangemerkt 
werden. Ook aan verzoeken om uitleg werd door de belastingdienst vaak niet voldaan. Al met al 
heeft dit voor veel van deze mensen geleid tot grote financiële, maar ook psychische problemen. 
Ook zijn er mensen die hierdoor hun huis zijn kwijtgeraakt. De gevolgen die deze mensen er van 
ondervinden zijn dus veel groter dan het bedrag dat ze niet kregen of moesten terugbetalen. 
 
In het akkoord van 28 september is afgesproken dat de gemeenten hulp gaan bieden aan 
mensen die in de problemen gekomen zijn. 
 
Volgens een lijst zijn er tien ouders uit Barneveld die zich bij de belastingdienst gemeld hebben 
als slachtoffer van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Vanwege wetgeving op de privacy mag de 
belastingdienst de namen niet doorgeven aan gemeenten. Mensen moeten zichzelf bij de 
gemeente melden. 
 

1. Hoeveel mensen hebben zich bij de gemeente gemeld vanwege persoonlijke problemen 
die veroorzaakt zijn door het onterecht stopzetten en/of onterecht moeten terugbetalen 
van kinderopvangtoeslag? 

 
Verschillende gemeenten zijn een meldpunt gestart waar deze ouders zich kunnen melden. 
 

2. Op welke wijze gaat het college deze mensen aanmoedigen om zich te melden? 
3. Hoe gaat het college vormgeven aan het ondersteunen van deze groep mensen? 

 
Als ChristenUnie beschouwen we deze affaire als een zwarte bladzijde in de Nederlandse 
rechtsstaat. Rechten van burgers zijn met voeten getreden. Op basis van een algoritme is hen 
hun recht op toeslag ontnomen en niet op basis van feitelijk handelen. Ouders hebben niet de 
uitleg gekregen over het stopzetten die ze op basis van behoorlijk bestuur van de 



 

 

belastingdienst hadden mogen verwachten. Ook is hen feitelijk het recht ontnomen om bezwaar 
te maken tegen die besluiten en om dit bezwaar tijdens een zitting toe te lichten. Als 
Barneveldse ChristenUnie vinden we het dan ook van groot belang dat de gemeente voortvarend 
bijdraagt aan het ondersteunen van deze mensen daar waar problemen zijn ontstaan.  
 
We zien uit naar uw antwoorden. 
 
Met vriendelijke groet namens de fractie van de ChristenUnie, 
 
Lukas Scheijgrond 
 
 
 
 
 

 


