
 

 
 

Aan     : College van B&W te Hengelo 

Van     : Seviye van wier-Koca                                                                    

Datum:  20-10-2021  

Inzake:  Schriftelijke vragen ‘Gevolgen toeslag affaire’. 

  

Geachte college, 

 

De afgelopen zes jaar zijn ruim 1.100 kinderen uit gezinnen geplaatst die zijn getroffen door 

de kinderopvangtoeslag affaire. Zij mochten vaak jarenlang niet bij hun ouders wonen. Van 

2015 tot 2021 ging het zelfs om 1.115 kinderen.  

 

Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgerekend op verzoek van het 

ministerie van Justitie en Veiligheid. Het CBS benadrukt dat het ‘om een benadering’ gaat. In 

totaal zijn zo’n 70 duizend kinderen van zo’n 30 duizend ouders in meer of mindere mate 

gedupeerd door de fraude jacht van de Belastingdienst.  

Voor het onderzoek heeft het CBS bestanden gekoppeld van de kinderen die uit huis zijn 

geplaatst aan die van alle kinderen die bij de Belastingdienst bekend zijn als kind van een 

door de kindertoeslag affaire gedupeerde ouder.  

 

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid erkent dat ‘het leed dat ouders en hun 

kinderen ervaren door een uithuisplaatsing onbeschrijflijk’ is. ‘Het is van groot belang dat 

gezinnen die te maken hebben (gehad) met een uithuisplaatsing weten waar zij 

terechtkunnen met vragen en dat zij adequaat worden geholpen. De gemeente is daarvoor 

de eerste ingang.’ Het is volgens hem ook aan de gemeenten om nu te beoordelen of 

herstel van de gezinssituatie mogelijk is. 

Een kind dat uit huis wordt geplaatst is altijd traumatisch, maar helemaal als dat door 

overheidsfalen gebeurt. 

 

Lokaal Hengelo heeft enkele vragen: 

1-  Heeft het College in beeld over hoeveel kinderen in Hengelo het gaat die uit huis zijn 

     geplaatst als gevolg van de toeslag affaire? 

2-  Zo ja, heeft het college al actie ondernomen om de gedupeerde kinderen en gezinnen te   

     helpen om deze onwenselijke situatie op te lossen?  

3-  Zo nee, is het college dan bereid en in staat om dit snel in beeld te brengen en alsnog al  

     datgene te doen wat van een college verwacht mag worden? 

 

Raadslid Lokaal Hengelo 

Seviye van Wier-Koca 

 


