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Het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker heeft op 2 december 2021 een brief met daarin zes 

vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. 

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden 

van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. 

 

Op 25 november verscheen op NOS het artikel ‘Schuldsanering van duizenden mensen mogelijk ten 

onrechte door fiscus geweigerd’. In het artikel, dat verscheen naar aanleiding van een brief van 

staatssecretaris van Financiën, stond dat 5.000 tot 15.000 burgers mogelijk onterecht afgewezen zijn 

voor een minnelijk traject schuldhulpverlening (MSNP).  

 

1. Is het college bekend met het artikel ‘Schuldsanering van duizenden mensen mogelijk ten 

onrechte door fiscus geweigerd’ van de NOS? 

 

Het college is bekend met het artikel. 

 

 Op 31 augustus schreef de wethouder dat nog niet bekend was hoeveel gedupeerden zich eerder 

hebben gemeld voor schuldhulpverlening. Aan het begin van het najaar zou er meer duidelijkheid 

zijn over mogelijkheden om de bestanden van de Belastingdienst te koppelen aan de gemeentelijke 

systemen voor schuldhulpverlening (RIS309558). 

 

2.  Is bij het college reeds bekend hoeveel gedupeerden, die zich eerder hebben gemeld voor 

schuldhulpverlening, zijn geweigerd? Zo nee, wanneer denkt het college wel inzage te krijgen? 

Zo ja, wat doet het college om deze gedupeerden proactief hulp aan te bieden en, indien nodig, 

alsnog tot een MSNP te komen? Welke andere hulp wordt daarnaast geboden?  

 

Het college beschikt over de gegevens van gedupeerden die zich bij de belastingdienst gemeld hebben 

en toestemming hebben gegeven om hun gegevens met de gemeente te delen.  

 

Alle circa 3.000 Haagse inwoners die zich bij de belastingdienst hebben gemeld als gedupeerde zijn 

benaderd voor een breed gemeentelijk hulpaanbod. Ruim 700 gedupeerden hebben het brede 

hulpaanbod aanvaard. Gedupeerden die door de lichte toets van de Belastingdienst zijn gekomen 

worden geholpen met de aflossing van zowel hun publieke als private schulden. De openstaande 

gemeentelijke vorderingen van erkend gedupeerden zijn reeds kwijtgescholden. Doordat alle schulden 

worden afgelost is er geen aanvullend langjarig minnelijk traject (MSNP) meer nodig.  
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Naast financiële compensatie en het afkopen van schulden is er vaak ook andere hulp nodig, 

bijvoorbeeld op het gebied van werk, wonen, gezondheid, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning 

en huisvesting. Daarvoor is er een multidisciplinair team van casusregisseurs geformeerd. Hierover 

bent u eerder geïnformeerd (RIS309558). In schrijnende situaties realiseren we doorbraken met de 

inzet van een maatwerkbudget. Dit gebruiken we ook voor het creëren van nieuw perspectief. In 2021 

hebben we dat ruim 80 keer gedaan.  

 

3.  Is bij het college bekend voor hoeveel gedupeerden er een verklaring 285 voor de WSNP 

afgegeven is, nadat een MSNP niet mogelijk bleek doordat de gedupeerde volgens de 

Belastingdienst een fraudeschuld had?  

 

4.  Kan het college inzicht geven in het aantal keer dat er beroep of bezwaar ingediend is door een 

gedupeerde naar aanleiding van een afgegeven weigeringsbeschikking voor een MSNP?  

 

Ad. 3 en 4 

Dit is nauwelijks te achterhalen. Er was toentertijd immers geen duidelijkheid of een afwijzing van de 

belastingdienst op een verzoek om MSNP het resultaat was van de toeslagenaffaire of een 

daadwerkelijke fraudezaak betrof. Om de vragen te beantwoorden moeten alle artikel 285 verklaringen 

en bezwaarzaken van een periode van 10 jaar doorgenomen worden, gematcht worden met het bestand 

van de gedupeerden én met de uitspraak van de rechter vergeleken worden. Vervolgens moeten de 

bezwaarzaken op inhoud bekeken worden om te onderzoeken of de schuld bij de belastingdienst de 

reden was van de weigeringsbeschikking. Dat legt een onevenredig beslag op het ambtelijk apparaat en 

de rechtbank. Temeer omdat met de uitkomst van dit onderzoek geen enkele gedupeerde meer of 

minder wordt geholpen. 

 

We weten wie er gedupeerd zijn en deze gedupeerden worden met zowel hun publieke en private 

schulden geholpen. Lopende MSNP en WSNP trajecten van gedupeerden zijn inmiddels allemaal 

beëindigd en deze gedupeerden zijn schuldenvrij. 

 

5.  Kan het college aangeven of de gedupeerden die geweigerd werden voor de MSNP andere 

vormen van financiële hulpverlening gekregen hebben?  

 

Mensen bij wie een MSNP traject niet mogelijk is kunnen andere producten van financiële 

dienstverlening aangeboden krijgen. Bijvoorbeeld budgetbeheer, hulp bij het treffen van 

betalingsregelingen etc. Het aanbod is op maat. Door de jaren heen is dit aanbod verruimd. Het 

aanbod kent geen verplichtend karakter. Mensen kunnen besluiten af te zien van deze hulpverlening. 

 

Uit de brief van staatssecretaris van Financiën blijkt, dat 600 mensen zichzelf gemeld hebben die 

vermoeden dat ze geen MSNP door een fraudemarkering hebben gekregen.  

 

6.  Is bij het college bekend of burgers zich ook bij de gemeente Den Haag gemeld hebben? Zo nee, 

ziet het college mogelijkheden om in gesprek met de Belastingdienst de gegevens van Haagse 

inwoners die zichzelf gemeld hebben te ontvangen om te onderzoeken of een MSNP alsnog 

opgezet kan worden? 

 

Met alle gedupeerden die zich bij de Belastingdienst hebben gemeld en aangeven ook door de 

gemeente ondersteuning te willen ontvangen neemt de gemeente contact op. Daar zullen dus ook de 

gedupeerden tussen zitten die zichzelf gemeld hebben met het vermoeden dat ze geen MSNP door een 

fraudemarkering hebben gekregen.  
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Bij inwoners van wie vast staat dat ze gedupeerden zijn van de toeslagenaffaire worden de publieke en 

private schulden afgelost. Er is dan geen MSNP meer nodig. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,  de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 


