
Aanvullende vragen naar aanleiding van de informatienota van 6 
januari 2021 vanuit wethouder Van Dongen en de technische 
vragen van de D66 fractie.

Daarin staat o.a.:
Omdat dit een heel complex onderwerp is, hebben we intern afgesproken dat we dit 
thema met het cluster inkomen bespreken om vanuit casuïstiek te bekijken of we dit in 
Veldhoven voldoende vanuit de bedoeling oppakken. Mochten daar bijzonderheden uit 
voortkomen, zal ik u daar actief over informeren. Op dit moment zijn mij echter geen 
dergelijke casussen bekend.

1. Zijn er in Veldhoven de afgelopen jaren (5/10 jaar) bijstandsgerechtigde 
bestempeld tot fraudeurs? Zo ja, hoeveel? Zijn deze gevallen na al het nieuws van 
afgelopen tijd allemaal opnieuw bekeken of er in het verleden geen verkeerde 
inschattingen zijn gemaakt? Zo ja, zijn ze herzien naar de menselijke maat?

2. Hoe vaak zijn uitkeringen ingetrokken? Of gekort?
3. Wat is het verschil ten aanzien van de menselijke maat, nu er met de omgekeerde 

toets gewerkt kan worden?
4. Kunnen er door het feit dat in Veldhoven wordt gewerkt met de omgekeerde 

toets er geen problemen ontstaan zoals dit met de toeslagenaffaire is gebeurd?
5. Kunnen wij garanderen dat er in Veldhoven in het verleden geen misstanden 

hebben plaats gevonden?
6. In de beantwoording van de vragen van D66 staat duidelijk beschreven voor welk 

bedrag je giften mag ontvangen. Hoe zit het met tweedehands spullen? 
Bijvoorbeeld: het aan nemen van kleding. Hoe wordt dat beoordeeld en welke 
waarde wordt daar aangegeven?

7. In een nieuwsbrief vanuit MFA noord staat een oproep vanuit de gemeente.
Hieruit maken wij op dat de gemeente niet op de hoogte is of er ''gevallen'' 
binnen Veldhoven zijn. Landelijk is daar al veel over te doen geweest dat de 
belastingdienst de persoonsgegevens niet doorstuurt naar de gemeente vanwege 
de privacywetgeving.
Welke druk kan er vanuit onze gemeente nog uitgeoefend worden om toch boven 
water te krijgen of er ook Veldhovense gezinnen geraakt zijn door deze toeslagen 
affaire? Kunnen wij als raad hierin nog iets betekenen met een gezamenlijke 
politieke oproep?

Nieuwsbrief MFA-Noord Dick bruna

VANUIT DE GEMEENTE

Veel mensen zijn financieel in de problemen geraakt doordat de belastingdienst 
onterecht toeslagen heeft teruggevorderd, we kennen dit in Nederland als de 
Toeslagenaffaire. Als partner in het voorliggend veld kunt u een belangrijke rol 
spelen in het helpen van inwoners die getroffen zijn door de terugvorderingsactie. 
In dit bericht vraag ik u ouders te wijzen op het Meldpunt toeslagen van de 
Belastingdienst en het Meldpunt Vroegsignalering van de Kempengemeenten.

Meldpunt toeslagen Belastingdienst

Ouders moeten zich melden bij de Belastingdienst om onderdeel te zijn van de 
hersteloperatie. Na aanmelding krijgen ouders een bevestigingsbrief van de 
Belastingdienst (dit is de bevestiging dat zij tot de doelgroep behoren).

https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/aanmelden-voor-herstel/



Meldpunt Vroegsignalering

De Kempengemeenten heeft een speciaal meldpunt ingericht voor inwoners met 
financiële problemen. Inwoners die getroffen zijn door deze affaire kunnen zich 
melden bij het meldpunt Vroegsignalering:
vroegsignalering@kempengemeenten.nl. Hier kunnen zij met vragen en 
problemen terecht en worden eventueel verder geholpen als er een beroep 
gedaan zou moeten worden op schuldhulpverlening.

Antwoord:

1+2 Vanzelfsprekend zijn er de afgelopen jaren fraudes in Veldhoven onderzocht en 
vastgesteld. Een overzicht van de aantallen op reden van de terugvorderingen is 
niet direct beschikbaar. Ieder fraudegeval wordt in het systeem vastgelegd, maar 
het is bewerkelijk om daar een overzicht van de afgelopen jaren van te maken. Dit 
zou onredelijk veel inzet van ambtenaren betekenen voor het doel waarvoor het 
wordt opgevraagd. Ditzelfde geldt voor de aantallen ingetrokken uitkeringen over 
gekorte uitkeringen. Opgemerkt dat fraude en terugvordering om diverse redenen 
kan voorkomen. Gevallen van fraude en terugvordering in verband met het 
verzwijgen van giften in Veldhoven zijn ons zo niet bekend.
De vastgestelde fraude en terugvorderingen zijn naar aanleiding van de landelijke 
discussie hierover niet door ons opnieuw bezien omdat wij geen aanleiding hebben 
aan te nemen dat er onjuist gebruik is gemaakt van de toepassing van de wet.

3. De uitvoering van de Participatiewet, ook handhaving en terugvordering werd altijd 
al met de menselijke maat beoordeeld. Sterker nog, dat is een verplichting van de 
wet. Er dient altijd een afweging gemaakt te worden op basis van de situatie, de 
omstandigheden van het individu en de mate van verwijtbaarheid. Er wordt altijd 
een afweging gemaakt of er zou moeten worden afgezien. De omgekeerde toets 
maakt dat niet anders. De omgekeerde toets heeft veel meer te maken met 
afwegingen over het integrale sociale domein. Dat er bijvoorbeeld een toekenning 
gedaan moet worden voor een voorziening of ondersteuning van een andere wet 
om een effect binnen een gezin te bereiken. De effecten van de omgekeerde 
verordening zijn niet zo zeer binnen de specifieke wetten zelf te vinden. Daar was 
een afweging naar de menselijk maat altijd al verplicht.

4. De problemen in de toeslagenaffaire zijn van een hele andere orde. De 
belastingdienst heeft toeslagen teruggevorderd en ingevorderd zonder zorgvuldig 
onderzoek naar de juistheid van de verstrekkingen en zonder de gevolgen van de 
invorderingen te onderzoeken en te willen inzien.

De manier waarop gemeenten, ook Veldhoven, terugvorderen en invorderen is 
altijd met het behoud van een beslagvrije voet. Dat wil zeggen dat een bedrag van 
950Zo (voorheen 900Zo) van het sociale minimum tot de beschikking van een gezin 
moet blijven. Wat niet wil zeggen dat het gemakkelijk rondkomen is van dit bedrag. 
Een gezin zal nog steeds keuzes moeten maken bij de besteding van het 
maandelijkse leefgeld. Als een gezin dat niet doet, dan kunne inderdaad problemen 
ontstaan.

5. Voor zover ons bekend zijn er in Veldhoven geen misstanden geweest de afgelopen 
jaren.

6. Giften worden altijd individueel bekeken. Zeker als het gaat om financiële giften. 
Daar waar het gaat om giften in natura, wordt gekeken of het gaat om vervanging 
van een gebruiksgoed en of er een noodzaak was voor die vervanging. Nu wordt 
specifiek naar kleding gevraagd. Er is geen algemene regel waarbij we bepaald



hebben welke goederen en middelen wel of niet meetellen. Het individuele geval is 
bepalend bij het oordeel of het vanuit het oogpunt van bijstandverlening nog 
verantwoord is. Het kan verschil maken of er wekelijks dure merkkleding verkregen 
wordt, of 2 keer per jaar een paar broeken voor de kinderen. U kunt er op 
vertrouwen dat er altijd een zorgvuldige afweging gemaakt wordt waarbij goed 
gemotiveerd kan worden waarom in het ene geval de gift meetelt en in een ander 
geval een gift wordt gekort. Toetsingscriterium is altijd of het verenigbaar is met 
bijstandsverlening en of iemand een bovenmatig bestedingspatroon krijgt door de 
giften. Dit doen we met het oog op dat de verstrekte bijstand wordt gedaan vanuit 
gemeenschapsgeld en dus besteed moet worden aan degene die het nodig hebben, 
voor het bedrag dat ze nodig hebben.

7. De Belastingdienst is met de VNG tot een akkoord gekomen om de
contactgegevens van de gedupeerde ouders wel uit te kunnen wisselen met de 
gemeenten. Dit is eind vorige week (21 jan) bekend gemaakt. De Belastingdienst 
heeft een portal ontwikkeld waar de contactgegevens in komen te staan. Om als 
gemeente zijnde toegang te krijgen tot deze portal moet het college akkoord gaan 
met een aantal (privacy gerelateerde) documenten. Denk bijvoorbeeld aan een 
verwerkersovereenkomst en een machtigingsbesluit. Het college voorstel hierover 
is momenteel in voorbereiding en wordt zsm in bestuurlijke route gebracht. Na een 
positief besluit van het college kan de gemeente dus rechtstreeks contact opnemen 
met de gedupeerden in kwestie. Extra acties vanuit de gemeente of politiek om 
boven water te krijgen om welke gezinnen het gaat zijn dus niet nodig.


