
Artikel 41 vragen over Aanvragen eenmalige energietoeslag 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 41) 

Datum 

26 juli 2022 

Onderwerp 

Aanvragen eenmalige energietoeslag 

Vragensteller 

Cora van Vliet en Jim Kloos Echt voor Ridderkerk (EvR) 

Vragen 

In de raadsvergadering van 30 juni jongstleden, stelden wij diverse vragen inzake de aanvraag 

eenmalige energietoeslag. Deze vragen hadden allen betrekking op het feit dat de gemeente 

onterecht gegevens opvroeg welke niet relevant zijn voor het kunnen uitkeren van deze eenmalige 

energietoeslag. Er werd onterecht onder meer gevraagd naar (al dan niet een kopie van)  

bankpasgegevens waarop ook het pasnummer, de geldigheidsdatum en volgnummer zichtbaar 

moesten zijn. Nadat EvR contact had met de ambtenaren die hierover gaan, is het online formulier 

en het proces daarop gelukkig aangepast, zodat dit niet meer wordt gevraagd. 

Tijdens beantwoording door de wethouder in de bovengenoemde raadsvergadering is toegezegd 

uit te zoeken of deze gegevens ook daadwerkelijk niet gevraagd had mogen worden. Dit in het 

kader van de privacy en de AVG. 

Aangezien het hier om privacygevoelige informatie gaat, welke ook gevoelig is voor 

identiteitsfraude, hebben wij zelf contact gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens en hen 

dezelfde vragen voorgelegd welke ook aan het college zijn gesteld. Volgens deze toezichthouder 

was de informatie pasnummer, geldigheidsdatum en volgnummer overbodige en fraudegevoelige 

informatie en had derhalve niet gevraagd mogen worden. Deze dient daarom ook vernietigd te 

worden. Echt voor Ridderkerk heeft daarom de volgende vragen: 

1. Gaat het College deze gegevens van mensen die de aanvragen reeds hebben ingezonden met 

een kopie van de bankpas alsnog (laten) vernietigen?  

2. Zo ja, wanneer start u dit proces? 

3. Wanneer is dat proces van vernietiging afgerond?  

4. Hoe zorgt u ervoor dat zolang deze gegevens nog niet zijn vernietigd, gewaarborgd is dat 

niemand gebruik kan maken van deze gegevens? 



5. En worden benadeelden daarover door de Gemeente geïnformeerd? Zo nee, waarom niet? Zo 

ja hoe gaat u dat vormgeven? 

6. Mochten inwoners reeds de dupe zijn geworden van mogelijke identiteitsfraude, kunnen zij dan 

bij de gemeente terecht voor schadevergoeding? 

Gelet op het bepaalde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag.  

Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om alle vragen afzonderlijk te beantwoorden en niet te volstaan 

met een algemeen antwoord. 
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