
RIDDERKERK

Mevrouw Ripmeester
p/a griffie

Uw brief van: 8 juni 2021
Uw kenmerk:

Bijlage(n):

Ons kenmerk: 361294
Contact: Mw. S. Zoek
Doorkiesnummer +31 180698375

E-mailadres: s.zock@bar-organisatie.nl
Datum: 18 juni 2021

Betreft: Artikel 40 raadsvragen Toeslagenouders in Ridderkerk krijgen verdachte telefoontjes

Geachte mevrouw Ripmeester,

Op 8 juni 2021 heeft u raadsvragen gesteld naar aanleiding van de toeslagenaffaire. In deze brief geven
wij antwoord op uw vragen.

Vraag 1
Hebben deze signalen de wethouder ook bereikt?

Antwoord :

Naar aanleiding van uw signaal hebben we contact opgenomen met de Uitvoeringsorganisatie Toeslagen
Herstel van de VNG. De informatie die wij van hen hebben ontvangen, is verwerkt in de beantwoording
van de onderstaande vragen.

Vraag 2
Is er zicht op hoeveel gedupeerde ouders in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard verdachte
telefoontjes hebben gehad?

Antwoord
Nee, in Ridderkerk lijkt het om een beperkt aantal gedupeerden te gaan die dit bij de Belastingdienst
gemeld hebben. Navraag in omliggende gemeenten levert een zelfde beeld op.

Vraag 3
Is bekend hoe deze criminelen aan de contactgegevens van gedupeerde ouders hebben kunnen komen?

Antwoord :
Nee, dit is niet bekend. Het lijkt vooral om phishing praktijken te gaan. Dit wil zeggen dat criminelen
proberen specifieke gegevens te verkrijgen van inwoners, op basis van wat algemene informatie die ze
hebben weten te verzamelen.



Vraag 4
Is naar uw mening sprake van een datalek bij de Belastingdienst of andere overheidsinstanties? Waarom
wel of niet?

Antwoord
Nee, voor zover wij weten is er geen sprake van een datalek bij de Belastingdienst of een andere
overheidsinstantie. We hebben hierover contact gehad met de Uitvoeringsorganisatie Toeslagen Herstel
van de VNG. Het aantal gemelde 'verdachte’ telefoontjes over dit onderwerp dat zij hebben ontvangen is
beperkt en de beschreven klachten sluiten aan bij de bekende 'phishing’ praktijken. Niet alleen
gedupeerden van de toeslagenaffaire worden benaderd, landelijk hebben inwoners met dit soort
praktijken te maken en hiervoor wordt breed gewaarschuwd.

Vraag 5
Wat zal de wethouder doen om gedupeerde ouders op de hoogte te brengen van en te waarschuwen
voor deze verdachte telefoontjes?

Antwoord
We zullen op onze site, de Blauwkai en op social media aandacht besteden aan de gevaren van dit soort
praktijken (phishing, maar ook identiteitsfïaude) en tips delen om dit tegen te gaan. Ook de
Belastingdienst deelt op haar website informatie om dit soort frauduleuze praktijken tegen te gaan, zie
Verdachte tetefoontjes, e-mails, sms-berichten en appjes over € 30.000 en compensatie - Toeslagen
Herstel (belastingdienst.nl}

Vraag 6
Ouders geven aan behoefte te hebben aan een overkoepelend aanspreekpunt bij de BAR-organisatie
met kennis van dit veelomvattende dossier en de ontwikkelingen. In Rotterdam wordt de
benaderbaarheid en deskundigheid van Hulpteam Toeslagen 010 en aanspreekpunt Jeroen Feddema
geroemd. Komt er een vast overkoepelend aanspreekpunt of hulpteam in de BAR organisatie? Waarom
wel, niet?

Antwoord :
Twee medewerkers van onze organisatie hebben actief contact opgenomen met alle gedupeerden van
wie een telefoonnummer bekend is. Deze medewerkers zijn ook het aanspreekpunt. Er is met 1 14
gedupeerde Ridderkerkers gesproken, van wie 28 personen aangegeven hebben nadere ondersteuning
te willen. Met deze inwoners zijn specifieke afspra (en ge
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