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Schriftelijke vragen: Gedupeerden toeslagenaffaire geweigerd voor MSNP 

Indiener: Judith Klokkenburg, ChristenUnie/SGP 

 

 

Datum: 29 november 2021 

 

  

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

 

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).  

 

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Judith Klokkenburg 

(ChristenUnie/SGP) de volgende vragen: 

 

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

onrechte door fiscus geweigerd’ van de NOS? 

 

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? 

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? 

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

vormen van financiële hulpverlening gekregen hebben? 

 

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?  

 

Judith Klokkenburg 
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