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Van de Redactie

door Fleur de Beaufort
Weinig verrassend gingen de eerste verho-
ren van de Parlementaire Ondervragings-
commissie inzake de toeslagenaffaire bij de 
Belastingdienst hoofdzakelijk gepaard met 
wijzende vingertjes. Welhaast alle onder-
vraagden waren zich van geen schuld be-
wust, maar wisten heel zeker waar de schul-
digen dan wel gezocht moesten worden. 
Pijnlijk werd het toen topambtenaren de Be-
lastingdienst zelve in de slachtofferrol dach-
ten te brengen en alle schuld bij het ministe-
rie van Sociale Zaken legden. Zelf hadden de 
directeuren het liever anders gezien, maar ze 
zouden nul op het rekest hebben gekregen. 
Ook aan de adviezen uit het ‘verdwenen’ 
memo – waarin een juriste al in 2017 advi-
seerde de ontsporingen bij de kinderopvang-

toeslagen te beëindigen – zou wel degelijk ge-
volg zijn gegeven in de herinnering van één 
van de directeuren. Terecht wezen de com-
missieleden op de hypocrisie van deze poging 
tot zelfverklaard slachtofferschap, alsmede 
op het ontbreken van enige vorm van zelf-
reflectie bij verschillende verantwoordelijken. 

In deze hele affaire – die in feite slechts het 
topje van de ijsberg vormt – is er slechts 
één slachtoffer en dat is de individue-
le burger. Schrijnend zijn de verhalen van 
getroffenen die, geheel buiten hun eigen 
schuld om, soms letterlijk alles hebben 
verloren omdat het systeem kennelijk zo 
is ingericht dat hen langdurig iedere reë-
le kans op verweer kon worden ontnomen. 

Bij Kafka was het tenminste nog fictie…
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 Wat ze ook probeerden, ze vonden geen luis-
terend oor en konden nergens terecht in de 
zoektocht naar een oplossing. Het gevoel van 
onmacht en onvermogen de situatie zelf te 
keren, terwijl hun leven ontspoorde, moet 
voor hen afschuwelijk geweest zijn. Dagblad 
Trouw stelde dat de Belastingdienst zelfs 
Kafka doet verbleken. Maar helaas voor de 
getroffenen ging het niet om fictie of een 
slechte film, maar om bittere werkelijkheid. 

Fout werd op fout gestapeld in deze kwestie. 
Door ouders ingeleverde bewijzen raakten 
zoek alvorens ze in behandeling werden ge-
nomen en als ze wel in behandeling werden 
genomen duurde het buitenproportioneel 
lang – tot twee jaar – voordat er daadwerke-
lijk wat mee werd gedaan. De Belastingdienst 
vond het niet nodig de beslissingen toeslagen 
stop te zetten of terug te vorderen gedegen te 
motiveren, waardoor de getroffenen langdu-
rig in het duister tastten omtrent het waarom 
en een verweer welhaast onmogelijk werd.

Natuurlijk is de politieke wens om fraude 
te voorkomen of stevig af te straffen zeer 
begrijpelijk en terecht. Misbruik is immers 
ook geen uitzondering zo blijkt keer op 
keer. Dan moet echter wel duidelijk sprake 
zijn van opzettelijk misbruik en dient in dit 
geval de Belastingdienst zich te baseren op 
correcte informatie. Bovendien is de gre-
tigheid waarmee bij deze affaire toeslagen 
werden stopgezet of teruggevorderd, zon-
der aan de slachtoffers de gelegenheid te 
bieden de ontbrekende informatie aan te 
leveren, tekenend voor het machtsmisbruik.

In de relatie tussen burger en overheid staat 
de burger in toenemende mate machteloos. 
Meer dan eens wordt deze problematiek 
geïntensiveerd doordat er met twee maten 
wordt gemeten. Een beschikking van de Be-
lastingdienst dient door de burger binnen 
een bepaalde (soms zeer beperkte) tijd opge-
volgd te worden. Ook als dit grote en onver-
wachte financiële consequenties heeft. An-
dersom permitteert de Belastingdienst zich 
alle ruimte als het gaat om het overschrijden 
van termijnen en het achterwege laten van 
een motivering. Zo wordt de bewijslast voor 
een bepaalde bevinding veelal bij de burger 
gelegd die slechts op basis van vermoedens 
aan een motivering kan werken. Hadden de 
slachtoffers in deze affaire geweten dat hun 
dubbele nationaliteit aanleiding vormde voor 
alle problemen of het feit dat ze een bepaald 
bureau hadden ingeschakeld voor de kinder-
opvang, dan hadden ze wellicht hun verweer 
anders kunnen vormgeven. Zij werden ech-
ter volledig in het ongewisse gelaten. Zelfs nu 
duidelijk is dat het om (zwaar) gedupeerden 
gaat, lukt het niet hen met gepaste snelheid 
te compenseren. Belofte op belofte wordt 
niet waargemaakt. Burgers kunnen zich an-
dersom dergelijk gedrag niet permitteren. 

De complexiteit van ons belastingstelsel met 
diverse toeslagen en aftrekposten, werkt niet 
alleen onnodig fraude in de hand, maar zet 
ook goedwillende burgers op achterstand 
jegens de overheid als bedenker en uitvoer-
der. Zeker in combinatie met het toenemen-
de gebruik van en vertrouwen in digitale 
systemen, waaruit als het ware op basis van 
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een bepaalde aanname als vanzelf een lijstje 
potentiële verdachten rolt, blijft het individu 
nogal eens verweesd achter. De koppeling 
van informatie, waarover een burger geen 
controle kan uitoefenen, zorgt soms voor 
het laatste zetje. Daar waar deze mechanis-
men de burger tot slachtoffer maken, biedt 
het systeem de verantwoordelijken juist de 
mogelijkheid weg te lopen voor hun verant-
woordelijkheden. Ze bagatelliseren hun rol, 
door zich als klein radertje te presenteren 
in een omvangrijk en complex geheel, wat 
ook zonder hen wel was blijven doordraaien.

Wat kapot is gemaakt zal deels niet meer te 
repareren zijn, maar voor de gedupeerden is 
het te hopen dat dan tenminste de compen-
satie niet nog veel langer op zich laat wach-
ten. Naast eerherstel zal ook bestraffing van 
de verantwoordelijken, zo deze te vinden 
zijn, het rechtsgevoel van de gedupeerden 
goed doen. Moge deze affaire tot slot voor de 
toekomst een rol spelen in het voorkomen 
van dergelijke omvangrijke ontsporingen in 
de verhouding tussen burger en overheid.

In de wetenschap dat het individu in relatie 
tot de overheid altijd aan het kortere eind 
trekt, past het inbouwen van de menselijke 
maat. Burgers moeten tussen het kastje en 
de muur niet alleen een balie treffen, maar 
ook een inhoudelijk aanspreekpunt, zeker 
als de overheidsorganisatie waar ze mee te 
maken hebben dergelijke aantijgingen pro-
duceert als in dit geval de Belastingdienst 
deed. Dit aanspreekpunt kan een goed be-
reikbare ambtenaar zijn, die vragen kan 
beantwoorden en met burgers kan over-

leggen. Ook kan gekeken worden naar het 
veel steviger equiperen van de Nationale 
ombudsman. Bovendien maakt deze zaak 
eens te meer duidelijk hoe belangrijk het is 
dat voor burgers de toegang tot de bestuurs-
rechtspraak zo laagdrempelig mogelijk is.

Ambtenaren zouden zich ten alle tijden be-
wust moeten zijn van de corrumperende 
werking van macht – in dit geval macht van 
de staat en het systeem over individuele bur-
gers. Terughoudendheid bij het zonder men-
selijke toets gebruiken van digitale systemen 
en het al te klakkeloos combineren van in-
formatiestromen is geboden, evenals waar 
mogelijk een versimpeling van het systeem. 
Zou de toeslagenaffaire bijvoorbeeld niet 
gebruikt kunnen worden voor de daadwer-
kelijke hervorming van ons belastingstelsel?
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