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Leeswijzer 
Dit document geeft inzicht in het proces rondom het uit faseren van het machtigingsbesluit. 
Na het lezen van deze handreiking, is inzichtelijk: 

1. Waarom het machtigingsbesluit wordt uit gefaseerd; 
2. De nieuwe rol- en taakverdeling tussen UHT en gemeenten;  
3. Op welke wijze gegevens worden uitgewisseld.  

 
Heeft u vragen over dit onderwerp? 
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar hersteloperatie@vng.nl of bellen naar 
070 373 82 32. 
 
Heeft u vragen over de status van de aanmelding van de contactpersoon of over het 
gegevensportaal van de Belastingdienst, dan kunt u contact opnemen met odg@belastingdienst.nl. 
 
Heeft u vragen over de gegevensuitwisseling, bijvoorbeeld of de ontvangen gegevens wel kloppen, 
dan kunt u contact opnemen met gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl. 
. 
 
 
 

 

  



 

3 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Inhoud 
Leeswijzer ...................................................................................................................................... 2 
1. Inleiding ................................................................................................................................ 4 

2. Proces bij de Belastingdienst/Toeslagen ............................................................................... 6 

3. Transitiefase ......................................................................................................................... 7 
3.1. Van verwerker naar verwerkingsverantwoordelijke ...................................................... 7 

3.2. Transitieperiode .......................................................................................................... 7 

4. Gegevensuitwisseling ........................................................................................................... 9 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

4 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

1. Inleiding 
Achtergrond 
Gemeenten spelen een belangrijke rol in het helpen van (mogelijk) gedupeerde ouders. Een groot 
aantal gemeenten heeft vanaf de zomer 2020 zelfstandig acties opgezet om (mogelijk) gedupeerde 
ouders op te roepen om contact te leggen met de gemeente, zodat deze kan helpen waar nodig.  
 
Amendement Omtzigt, Lodders, van Weyenberg en Bruins 
De kamerleden Lodders, Van Weyenberg, Omtzigt en Bruins hebben op 12 november 2020 het 
amendement over het faciliteren van een minimale vorm van gegevensuitwisseling tussen de 
Belastingdienst/Toeslagen en gemeenten ingediend. In de toelichting is opgenomen dat:  
 
“Het betreft hier alleen de belanghebbende die onderdeel uitmaakt van de hersteloperatie bij de 
kinderopvangtoeslag gezien de problematiek waar deze afgebakende groep mee is geconfronteerd 
en die heeft aangegeven voor hulpverlening bij sociale of financiële problematiek in aanmerking te 
willen komen. Ten behoeve van de facilitering van de aanmelding kan de 
Belastingdienst/Toeslagen met toestemming van die belanghebbende 
zijn Burgerservicenummer verstrekken aan het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente van zijn woonplaats.”   
 
Het amendement is met algemene stemmen aangenomen en in artikel 49h Awir opgenomen. Dit 
artikel beschrijft dat indien de aangemelde ouder kenbaar maakt aan de Belastingdienst/Toeslagen 
dat hij of zij geholpen wil worden door de gemeente, de BRP-gegevens van de aangemelde ouder 
aan de betreffende woongemeente mogen worden verstrekt.   
 
Totstandkoming machtiging 
Begin dit jaar was er niet voldoende capaciteit bij de Belastingdienst/Toeslagen beschikbaar om 
iedere aangemelde ouder te benaderen met de vraag of deze hulp van de gemeente wenst.  
Gemeenten wilden wel graag met deze ouders in contact komen, zodat zij ouders konden wijzen op 
de mogelijkheden van gemeentelijke ondersteuning op het gebied van huisvesting, inkomen, 
schulden, zorg en/of gezin. Omdat de wetgever de taak om het gemeentelijk hulpaanbod te doen 
expliciet bij de Belastingdienst/Toeslagen had belegd, kon de gemeente niet in de hoedanigheid 
van gemeente beschikken over de gegevens.  
 
Om die reden is bekeken of gemeenten door de Belastingdienst/Toeslagen gemachtigd konden 
worden om namens Belastingdienst/Toeslagen contact op te nemen met aangemelde ouders en 
hen een hulpaanbod te doen op het gebied van huisvesting, inkomen, schulden, zorg en/of gezin. 
Onder andere de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op het machtigingsbesluit en de 
voorwaarden meegekeken. De AP had als belangrijkste kanttekening meegegeven dat de 
gemachtigde gemeenteambtenaar de informatie dat de inwoner zich gemeld heeft als een 
gedupeerde van de toeslagenaffaire niet in zijn hoedanigheid als gemeenteambtenaar mocht 
verwerken/gebruiken. Tevens gaf de AP aan dat de machtiging een tijdelijk construct diende te zijn. 
 
Onder deze uitgangspunten heeft de Belastingdienst/Toeslagen gemeenten vanaf januari 2021 
tijdelijk gemachtigd om namens hen contact op te nemen met aangemelde ouders.   
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Uitfaseren van de machtiging  
Diverse gemeenten hebben de afgelopen maanden aangegeven dat het contacteren van 
zelfmelders veel tijd in beslag nam in verband met de enorme toename in het aantal aanmeldingen. 
Immers, toen gemeenten de machtiging accepteerden waren er zo’n 9000 aanmeldingen van 
mogelijk gedupeerde ouders bij de Belastingdienst/Toeslagen. Dit aantal is substantieel 
toegenomen tot bijna 45.000 aanmeldingen in juli – mede door de bekendmaking van de 
Catshuisregeling en de oproep aan ouders om zich te melden. 
 
De afgelopen maanden heeft de Belastingdienst/Toeslagen de capaciteit flink uitgebreid en zijn er 
wijzigingen aangebracht in het proces. Dit betekent dat de Belastingdienst/Toeslagen de taak – het 
uitvragen bij de ouder of deze een gemeentelijke hulpaanbod wenst – zelf weer kan uitvoeren. Dit 
betekent concreet dat elke ouder die zich aanmeldt bij UHT, de vraag gesteld wordt of de gemeente 
contact mag opnemen voor het aanbieden van hulp. Daarom wordt vanaf 1 september 2021 de 
machtiging uit gefaseerd. De eerste nieuwe gegevenslevering zal plaatsvinden op 9 september via 
het portaal.  
 
Dit betekent dat gemeenten vanaf 9 september enkel gegevens ontvangen van ouders die zich 
melden bij de Belastingdienst/Toeslagen als mogelijk gedupeerde én aangegeven hebben dat zij 
benaderd willen worden door de gemeente. Dit stelt gemeenten in staat om vanuit hun eigen rol en 
wettelijke taken contact op te nemen met de inwoner. Er is – in tegenstelling tot de machtiging – 
geen sprake meer van een ‘neutraal contact’. De gemeente kan contact leggen in de hoedanigheid 
van gemeente en kan direct een (integrale) intake doen.  
 
Alle leveringen die voor 9 september gedaan zijn, vallen onder het machtigingsbesluit en blijven 
daar ook onder vallen. Ouders die op die lijsten staan, dienen dus wel namens UHT gebeld te 
worden. Deze ouders zullen niet opnieuw door UHT bevraagd worden. Kijk dus goed naar de datum 
waarop het bestand geleverd is, want deze datum bepaald de hoedanigheid van de gemeente bij 
het gesprek. 
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2. Proces bij de Belastingdienst/Toeslagen 
De Belastingdienst/Toeslagen gaat actief bij de aangemelde ouder uitvragen of deze in contact 
wenst te komen met de gemeente. Dit doen zij op verschillende momenten in het proces: 

1. Bij aanmelding; 
a. Aanmelden als (mogelijk) gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire kan 

telefonisch. Ouders kunnen direct zelf bellen naar de Belastingdienst/Toeslagen of 
de ouder kan een terugbelverzoek indienen via de website. De 
Belastingdienst/Toeslagen heeft altijd persoonlijk contact met de ouder ten tijde van 
het indienen van de aanvraag. Bij dit persoonlijk gesprek legt de 
Belastingdienst/Toeslagen uit hoe het verdere proces van beoordeling eruit ziet en 
welke hulpverlening – in de breedste zin van het woord – de ouder ter beschikking 
staat.  

b. Na aanmelding ontvangt de ouder een bevestiging van de aanmelding. In de 
bevestigingsbrief wordt wederom verwezen naar de gemeentelijke hulpverlening.  

2. Via de Persoonlijk Zaakbehandelaar (PZB’er); 
a. Wanneer de ouder als gedupeerde wordt beoordeeld, ontvangt de ouder in ieder 

geval het compensatiebedrag van €30.000,-. De Belastingdienst/Toeslagen 
overlegt met de ouder of deze een integrale behandeling wil. De ouder beslist 
vervolgens zelf of het ontvangen compensatiebedrag voldoende is of dat deze 
integraal beoordeeld wil worden. Indien de ouder besluit om een integrale 
beoordeling, krijgt de ouder een PZB’er toegewezen. De PZB’er start met de 
integrale behandeling van de zaak en heeft veelvuldig en intensief contact met de 
ouder. De PZB’er wijst de ouder op de aanvullende ondersteuning die wordt 
geboden, zoals hulp van de gemeente maar ook juridische hulp of slachtofferhulp. 
Indien de ouder dit wenst, kan de PZB’er de ouder begeleiden naar het juiste loket 
bij de gemeente.  

3. Via schriftelijke communicatie; 
a. Naast het contact met de ouder gedurende de aanmelding en het contact die de 

ouder heeft met de PZB’er, kan er ook tussentijds communicatie plaatsvinden 
tussen de Belastingdienst/Toeslagen en de ouder. Waar mogelijk en passend, wijst 
de Belastingdienst/Toeslagen de ouder op de voorzieningen en hulpverlening die 
bij de gemeente aangeboden worden.  

 
De Belastingdienst/Toeslagen doet geen concreet hulpaanbod en stelt ook de hulpvraag van de 
inwoner niet vast. Dit is aan de gemeente. De Belastingdienst/Toeslagen geeft wel aan dat de 
gemeente een luisterend oor kan bieden en kan helpen op de vijf leefgebieden. Ook wordt in het 
gesprek benadrukt dat een eerste gesprek met de gemeente altijd vrijblijvend is en dat de ouder 
natuurlijk ook op een later moment bij de gemeente aan kan kloppen, indien gewenst.  
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3. Transitiefase 
 

3.1. Van verwerker naar verwerkingsverantwoordelijke  

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt regels, principes en waarborgen aan 
het verwerken van persoonsgegevens door organisaties. De AVG stelt verschillende eisen aan 
‘verwerkingsverantwoordelijken’ en ‘verwerkers’.  
 
Tot 9 september ontvangen gemeenten als gemachtigden de gegevens van ouders die zich hebben 
gemeld bij de Belastingdienst/Toeslagen. Deze ouders hebben nog niet kenbaar gemaakt of zij een 
gemeentelijk hulpaanbod wensen. Om die reden is er sprake van een neutraal eerste contact vanuit 
de gemeente, waar eerst de vraag wordt gesteld of de ouder een gemeentelijk hulpaanbod wenst.  
De Belastingdienst/Toeslagen heeft via het machtigingsbesluit het doel en de middelen bepaald 
waarbinnen gemeenten de gegevens gebruiken. Dit betekent dat de gemeente verwerker is voor de 
Belastingdienst/Toeslagen. Om die reden is er ook een verwerkersovereenkomst getekend door de 
gemeente bij het aangaan van de machtiging. 
 
Vanaf 9 september bevat de lijst enkel de ouders die kenbaar hebben gemaakt bij de 
Belastingdienst/Toeslagen dat zij in contact willen komen met de gemeente voor een passend 
ondersteuningsaanbod. Dit betekent dus dat de gemeente mogelijk minder zelfmelders via deze lijst 
ontvangen dan via de machtiging. Immers, dit zijn niet meer alle ouders die zich hebben gemeld bij 
de Belastingdienst/Toeslagen, maar enkel degene die aangeven in contact te willen komen met de 
gemeente.  
 
De gegevens worden verstrekt aan het College op grond van artikel 49h Awir. De gemeente 
ontvangt de gegevens in de hoedanigheid van haarzelf. De gemeente is geen verwerker meer van 
de Belastingdienst, maar is zelf verwerkingsverantwoordelijke.  
 

3.2. Transitieperiode 

Gemeenten zullen gedurende een korte periode zowel in de rol van gemachtigde (en verwerker) als 
in de eigen rol van gemeente (en verwerkingsverantwoordelijke) contact op kunnen nemen met 
aangemelde ouders. Dit vergt aandacht, omdat de wijze van het leggen van contact verschilt.  
 
Voorbeeld 

1. De gemeente ontvangt in augustus de lijst met 25 ouders die zich hebben gemeld bij de 
Belastindienst/Toeslagen als mogelijk gedupeerde.  
- De gemeente ontvangt de lijst ‘GT-[gemeentecode]’ in het portaal. De gemeente 

ontvangt deze lijst in de hoedanigheid van gemachtigde. Dit betekent dat de gemeente 
contact legt met deze ouders namens de Belastingdienst/Toeslagen.  

- Het eerste gesprek met de gedupeerde is tweeledig. In de eerste instantie belt de 
hulpverlener vanuit een neutrale positie, namens de Belastingdienst/Toeslagen, om de 
gedupeerde een aanbod te doen van gemeentelijke ondersteuning. Dit is volledig 
vrijblijvend. De ouder mag zich niet onder druk gezet voelen en wordt niet gestuurd.  
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- Wanneer de ouder aangeeft meer te willen weten over het hulpaanbod van de 
gemeente, komt het reguliere gemeentelijke proces – onder de verantwoordelijkheid 
van de gemeente – in beeld. De machtiging stopt hier in het proces. De gemeente start 
een integrale intake. Dit betekent dat de gemeente op de vijf leefdomeinen kan 
doorvragen en bijvoorbeeld kan vragen of de ouder al gemeentelijke ondersteuning of 
hulp ontvangt.  

2. Dezelfde gemeente ontvangt op 9 september de lijst ‘Hulpaanbod_gewenst-
[gemeentecode]’ met 5 ouders die hebben aangeven bij de Belastingdienst/Toeslagen dat 
zij een gemeentelijk hulpaanbod op prijs stellen. 

a. Het reguliere (integrale) intakeproces vangt direct aan. De ouder is op de hoogte 
dat hij/zij gebeld wordt door de gemeente. De gemeente legt contact in de 
hoedanigheid van gemeente (dus geen neutraal contact).  

 
 
 
 
 

  



 

9 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

4. Gegevensuitwisseling  
De gegevens van ouders die contact wensen met de gemeente worden uitgewisseld via het online 
portaal, dat ook in gebruik is voor de machtiging. Vanaf 9 september 2021 wordt de lijst 
Hulpaanbod_gewenst [gemeentecode] gedeeld.. Dit betekent dat er in het online portaal de 
volgende bestanden gedeeld kunnen worden: 

1. Overzicht zelfmelders  
• De gemeente ontvangt deze lijst vanuit de machtiging.  
• De gemeente is verwerker.  
• De ouders op de lijst zijn nog niet beoordeeld door de Belastingdienst/Toeslagen.  
• De gemeente legt contact met deze ouders namens de Belastingdienst/Toeslagen 

om hen een gemeentelijk hulpaanbod te doen.  
2. Overzicht zelfmelders Vertrokken Onbekend Waarheen 

• De gemeente ontvangt deze lijst vanuit de machtiging.  
• De gemeente is verwerker.  
• De ouders op de lijst zijn nog niet beoordeeld door de Belastingdienst/Toeslagen.  
• De gemeente legt contact met deze ouders namens de Belastingdienst/Toeslagen 

om hen een gemeentelijk hulpaanbod te doen.  
• Deze gegevenslevering betreft ouders waarvan geen geldige woon- of verblijfplaats 

bekend is. De gegevens worden verstrekt aan de laatst bekende woongemeente 
van de ouder. 

• Niet alle gemeenten ontvangen dit bestand. Het wordt alleen verstrekt indien VOW 
aan de orde is.  

3. Hulpaanbod_gewenst 
• De gemeente ontvangt deze lijst in de eigen hoedanigheid c.q. vanuit haar eigen 

(wettelijke) rol/taak.  
• De gemeente is verwerkingsverantwoordelijk.  
• De inwoners op de lijst zijn nog niet beoordeeld door de Belastingdienst/Toeslagen.  
• De inwoners op de lijst hebben kenbaar gemaakt dat zij gebeld willen worden door 

de gemeente voor een ondersteuningsaanbod. Zij verwachten dat de gemeente 
met hen contact opneemt.  

 
 
NB: indien de opgegeven contactpersoon voor de machtiging, welke toegang heeft tot het portaal, 
niet de collega is die contact gaat leggen met inwoners die kenbaar hebben gemaakt dit te willen, 
kan er een subaccount in het portaal worden aangemaakt. De contactpersoon invordering kan in 
dat geval de lijsten downloaden die vanuit de machtiging worden verstrekt. De collega die de 
integrale intake verzorgt voor de inwoners die contact willen met de gemeente, kan separaat deze 
lijst downloaden.  
 
 


