
Resumé Toeslagenschandaal d.d. 03-12-2021 Linksom in de PvdA

 Hoe gaan we politiek-strategisch en -tactisch om met een Rutte IV waarin de 
verantwoordelijke hoofdrolspelers opnieuw sleutelfuncties vervullen;

 Een principieel andere benadering bij oplossing van de schade bij slachtoffers. Het moet 
onafhankelijker, sneller en ruimhartiger. Dit wordt belegd bij een apart op te richten tijdelijke
uitvoeringsorganisatie bij het ministerie van BZK, geheel gescheiden van de Belastingdienst 
(uiteraard wel met toegang tot de gegevens van betrokkenen). Voorstel:

a) De bewijslast voor de terugvorderingen van de toeslagen wordt omgedraaid: de 
Belastingdienst moet aantonen dat die terugvordering terecht en proportioneel was 
(is). Als men dat niet kan, dan volgt automatisch terugbetaling/kwijtschelding van de 
terugvordering, plus een schadeloosstelling van alle geleden materiële en immateriële 
schade.

b) Voor de schadeloosstelling wordt gewerkt met vaste, ruime normbedragen voor 
soorten schade, die hoger kunnen worden vastgesteld indien daar aanleiding toe is. 
Bewijsmateriaal van schade wordt geaccepteerd, tenzij de Belastingdienst aantoont dat
deze te hoog is en/of geheel niet aan de terugvordering is gerelateerd. Ook de kinderen
van slachtoffers krijgen ruimere schadeloosstellingsbedragen.

c) Daarbij wordt officieel erkent dat de terugvordering onrechtmatig was en dat er sprake 
was van discriminatie en onwettig en onrechtvaardig handelen van de Belastingdienst.

d) Iedere betrokken ouder krijgt gratis onafhankelijke juridische en sociale bijstand, mede 
gericht om acute problemen in andere domeinen (zoals werk, huisvesting, jeugdzorg, 
schuldhulpverlening) direct op te lossen.

e) Alle slachtoffers krijgen voor 1-1-2021 hun volledige dossier, evenals hun advocaten, en
alle hulpverleners krijgen ook rechtstreeks toegang tot het herstelteam.

f) Alle gerelateerde private schulden worden direct bij de toekenning van de 
schadeloosstelling wettelijk overgenomen en voldaan door het Rijk. Ook hierbij geldt 
dat de Belastingdienst moet aantonen als men meent dat private schulden niet 
gerelateerd zijn. Voor informele schulden bij vrienden of familie geldt een lichte 
bewijstoets (bijv. verklaringen onder ede door de leningverstrekkers met licht 
aanvullend bewijs).

g) Iedere getroffen ouder krijgt voor 1 juli 2022 een beslissing. Daarbij wordt zoveel 
mogelijk gewerkt met een aanpak met een beslissing op één dag: de Belastingdienst en 
de ouder(s) kunnen op die dag hun bewijsstukken en verhaal toelichten en inbrengen 
en er volgt op die dag een voor beroep vatbare beschikking.

h) Daarbij worden alle uithuisplaatsingen van kinderen bij slachtoffers opnieuw 
beoordeeld voor 1 januari 2023. Er komt hiervoor een apart meldpunt. Waar geen 
bewijs is dat dit niet kan wordt het contact direct hersteld. Er komt een speciaal 
onafhankelijk beoordelingsteam, die zaken zo nodig bij de rechter ter herstel kan 
voorleggen. Ook de betrokken ouders kunnen dat doen bij een eventuele negatieve 
beoordeling. Ouders krijgen hiertoe ook gratis gespecialiseerde juridische bijstand.

i) Wettelijk wordt geregeld dat beroep bij de gewone rechtbank is, dus niet bij de 
bestuursrechter (zoals dat ook geldt bij andere fiscale zaken).

j) Er worden soortgelijke oplossingen uitgevoerd bij andere toeslagen, voor zover daar 
soortgelijke misstanden hebben plaatsgevonden.

 Hoe gaan we het toeslagenstelsel afschaffen, zoals in ons verkiezingsprogramma bepleit? 
Wat zijn voor ons de voorwaarden voor afschaffing, nu Rutte IV waarschijnlijk met zo’n 
voorstel komt? Hoe voorkomen we dat besteedbaar inkomen daarbij onder druk komt?

 Welke lessen leren we van toeslagenschandaal als het gaat om regelgeving, wat betreft o.m. 
bestuursrecht, omkering bewijslast, fraude en sanctiebeleid, toepassing algoritmes, 
kliklijnen, controles etc.? We zouden willen dat PvdA TK-fractie daar initiatief neemt.

 Hoe zorgen we in onze politieke praktijk dat PvdA bestuurders en politici signalen van 
onrecht in de bestuurspraktijk wel opmerken en aanpakken? Hoe kijken Lilianne en de fractie
daar tegenaan?


