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bijlage(n) 

Op 03-11-2021 heeft u op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien 
van uithuisplaatsingen onder gedupeerde toeslagenaffaire. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen 
in de door u gestelde volgorde. 

in uw inleiding geeft u aan dat u wilt weten hoeveel kinderen er in Maassluis als gevolg van de 
toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Alvorens het college uw vragen inhoudelijk beantwoordt, geven 
wij aan het te betreuren dat er, in Nederland, mede als gevolg van de toeslagenaffaire kinderen uit huis 
zijn geplaatst. Wanneer blijkt dat er in onze gemeente kinderen uit huis zijn geplaatst vanwege deze 
toeslagenaffaire dan zullen wij uiteraard onze bijdrage leveren om samen met de daartoe aangewezen 
instanties de gezinnen en kinderen bij te staan. 

De kinderombudsman, Margrite Kalverboer, heeft op 20 oktober jl. in een artikel in 'Trouw' een goede 
toelichting gegeven dat er bij een uithuisplaatsing ingewikkelde factoren spelen en dat zij dan ook met 
grote voorzichtigheid zich waagt aan de inschatting van het nieuws dat ruim elfhonderd kinderen 
gedwongen uit huis zijn geplaatst vanwege de toeslagenaffaire bij de belastingdienst. Ook geeft de 
kinderombudsman aan dat de druk die de belastingdienst uitoefende op ouders bij de ernstig 
gedupeerden heeft geleid tot armoede en stress, en we weten dat dat factoren zijn die het risico op een 
uithuisplaatsing vergroten. Zij wijst er tegelijkertijd nadrukkelijk op dat financiële problemen op zich 
nooit de reden zijn om kinderen uit huis te plaatsen, maar ze zijn doorgaans een factor die sterk 
bijdraagt aan opvoedingsproblemen. 

Het Rijk, de VNG, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg Nederland en jeugdzorgaanbieders 
werken op dit moment aan een plan van aanpak om te kijken welke ondersteuning aan deze groep 
ouders en kinderen geboden kan worden, wat de impact daarvan is op onder meer gemeenten en welke 
partijen daar een rol in spelen. Vertrekpunt zijn de wensen en behoeften van ouders en kinderen waarbij 
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het belang van het kind voorop staat. De inzet is dat in het plan van aanpak ook vrijwillige 
uithuisplaatsingen worden meegenomen. Uitgangspunt is dat vanuit een centraal punt ouders op dit 
specifieke onderwerp worden ondersteund. De VNG gaat samen met gemeenten kijken naar de 
uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid van het plan van aanpak en de organisatorische consequenties voor 
gemeenten 

Wij wijzen u erop dat de in deze beantwoording genoemde aantallen ons zijn aangeleverd door de 
genoemde instanties. 

Hoeveel kinderen in Maassluis zijn tussen 2015-2020 als gevolg van de toeslagaffaire 
uithuis geplaatst? 

De koppeling tussen de toeslagenaffaire en uithuisplaatsingen is (nog) onduidelijk en niet geregistreerd. 
Bij Stroomopwaarts is een speciaal loket ingericht waar gedupeerden zich kunnen melden. Vooralsnog is 
in Maassluis geen gezin bekend waar een kind vanwege de toeslagenaffaire uit huis is geplaatst. Mocht 
blijken dat er in onze gemeente kinderen uit huis zijn geplaatst vanwege de toeslagenaffaire dan zullen 
wij uiteraard onze bijdrage leveren om samen met de daartoe behorende instanties de gezinnen en 
kinderen bij te staan. 

. 	Hoeveel kinderen kregen in 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021. als gevolg van de 
toeslagenaffaire een vorm van ieugdhulp en hoeveel kinderen kregen deze hulp vanuit Veilig 
Thuis? 

Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, zowel aan slachtoffers, plegers, omstanders als 
professionals. Zij doorbreken onveilige situaties, zorgen voor afstemming tussen samenwerkingspartners 
en zetten mensen in beweging. Veilig Thuis biedt zelf geen hulp, maar organiseren en monitoren deze. 

In de dossiervoering van Veilig Thuis is 'de toeslagenaffaire' geen item waar expliciet naar wordt 
gevraagd. Dit maakt dat zij geen data kunnen afgeven over aantallen gezinnen, meldingen en/of 
onderzoeken waarin de toeslagenaffaire een rol speelde. Net  als bij gemeenten is het bij Veilig Thuis niet 
bekend welke gezinnen als slachtoffer van de toeslagenaffaire worden aangemerkt. 

. 	Hoeveel Veilig Thuis meldingen en onderzoeken zijn er in alle jaren vanaf 2015 tot 2021 gedaan als 
gevolg van de toeslagenaffaire? 

In de dossiervoering van Veilig Thuis is 'de toeslagenaffaire' geen item waar expliciet naar wordt 
gevraagd. Nadat een melding bij Veilig Thuis binnenkomt, voeren zij een veiligheidsbeoordeling uit. Als 
blijkt dat het lokale veld de melding op kan pakken, voert Veilig Thuis geen onderzoek uit, maar zetten 
ze de melding na veiligheidsbeoordeling door aan het lokale veld. 

We kunnen u wel inzicht geven in aantallen meldingen, casussen, overdrachten en onderzoeken in 
Maassluis, waarin sprake was van (vermoedens van) kindermishandeling. Deze cijfers kunnen worden 
geleverd vanaf 2019, omdat Veilig Thuis vanaf dat jaar een stichting is. In deze cijfers is dus geen selectie 
gemaakt op slachtoffers van de toeslagenaffaire. 

In de tabel ( zie bijlage 1) leest u aantallen onderzoeken naar kindermishandeling, meldingen 
kindermishandeling en aantallen casussen kindermishandeling. De aantallen meldingen zijn altijd gelijk 
aan of hoger dan het aantal casussen. Dit heeft ermee te maken dat er soms meerdere meldingen 
binnenkomen over één gezin(systeem), bijvoorbeeld drie. Deze drie meldingen worden dan 
samengevoegd tot één casus/dossier. 
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• 	Hoeveel onderzoeken van Veilig Thuis, zijn er over de periode 2015 tot 2021 afgeschaald naar de 
gemeentelijke toegang en in hoeveel onderzoeken betrof het ouders en jongeren die slachtoffer 
waren van de toeslagenafffaire? 

Hieronder de volgende specificatie op de doorverwijzingen na onderzoek naar kindermishandeling 
waarbij geen relatie met de toeslagenaffaire kan worden gemaakt. 
2019: 1 doorverwezen naar wijkteam 
2020: 1 doorverwezen naar wijkteam, 1 doorverwezen naar GGZ, 1 naar huisarts 
2021: 1 terug naar het eigen netwerk, 1 naar Centrum Jeugd & Gezin 

Zoals eerder aangegeven is niet geregistreerd in welke gevallen er ook sprake is van een huishouden dat 
slachtoffer is van de toeslagenaffaire. Bovenstaande casussen betreffen dus het totaal van Maassluis. 

• 	Hoeveel gezinnen zijn er vanuit de toegang /jeugdteams verwezen of aangemeld bij de 
Jeugdbeschermingstafels (JAT)? ( Uitgesplitst in de jaren 2015-2020)? Wat zijn de oorzaken voor 
die verwijzingen? 

Het aantal gezinnen dat gemiddeld per jaar aangemeld wordt bij het jeugdbeschermingsplein door 
Maassluis is nog niet bekend. Alle meldingen worden getoetst op het bestaan of vermoeden van een 
(ernstige) ontwikkelingsbedreiging en het niet kunnen of willen meewerken van ouders om de 
noodzakelijke hulp in te zetten. 

• 	Hoeveel Verzoeken tot Onderzoek (WO) zijn er gedaan aan de Raad vd Kinderbescherming in alle 
afgelopen jaren vanaf 2015-2021? 

In de periode van 2015-2020 zijn er door de Raad voor de Kinderbescherming in Maassluis 211 
onderzoeken gedaan. Naast de beschermingsonderzoeken naar aanleiding van een VTO (verzoek tot 
onderzoek), zitten hier ook onderzoeken in die zijn gedaan op verzoek van de rechtbank bij een 
aanhouding. 

Hoe vaak is er vanuit de JBT tussen 2015-2021 een preventieve maatregel getroffen voor een 
drang traject. Hoeveel preventieve van die maatregelen zijn verlengd? 

In deze periode hebben er 108 drang trajecten plaatsgevonden. 
Voor alle zaken waarvoor een verzoek tot onderzoek wordt gevraagd bij de Raad voor de 
Kinderbescherming startte tot 1juli 2021 een drang' traject bij de Gecertificeerde Instelling. Deze 
trajecten liepen totdat het raadsonderzoek was afgerond en de kinderrechter al dan niet tot een 
maatregel besloot. Het percentage zaken die hebben geleid tot een maatregel ligt rond de 80%. 

• 	Hoeveel civielrechtelijke maatregelen / OTS en zijn hieruit voortgekomen - hoeveel (spoed) 
uit huisplaatsin gen? 

Vanaf 2015 tot heden zijn er door de rechtbank 47 civielrechtelijke maatregelen uitgesproken die zijn 
voortgekomen uit de 108 drangtrajecten. 

• 	Aan hoeveel ouders in Maassluis heeft de rechter als gevolg van de toeslagen affaire een gezag 
beëindigende maatregel opgelegd? 

De koppeling tussen de beslissing van de rechter tot een gezagsbeëindigende maatregel en de 
toeslagenaffaire is niet te achterhalen. 

• 	Hoeveel vrijwillige uithuisplaatsin gen over de periode 2015-2021 zijn er gedaan waar de GI niet in 
betrokken was, bij hoeveel vrijwillige uithuisplaatsingen was de GI wel betrokken? 

Deze cijfers zijn niet bekend. Het Rijk, de VNG, Jeugdzorg Nederland en zorgaanbieders werken op dit 
moment aan een plan van aanpak waaruit mogelijk meer informatie beschikbaar komt. 
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• 	Hoeveel terugpiaatsingen zijn er geweest naar huis/ouders? Hoelang duurde de gemiddelde 
uithuisplaatsing? 

Uw vraag is vrij algemeen en hierdoor niet concreet te beantwoorden. Het grootste deel van de 
uithuisplaatsingen hebben een tijdelijk karakter. Een klein deel betreft plaatsingen die een meer 
langdurig karakter hebben zoals pleegzorgplaatsingen. 

• 	Hoe vaak is er in gesloten jeugdzorg geplaatst vanaf 2015 tot heden en hoeveel terugplaatsingen 
naar ouders zijn er vanuit gesloten jeugdzorg geweest. 

Vanaf 2015 tot heden zijn er 20 kinderen in de gesloten jeugdzorg geplaatst. 

Hoeveel kinderen zijn er in alle jaren vanaf 2015 tot heden overleden in Maassluis? Hoeveel 
daarvan hadden een civielrechtelijke maatregel/OTS? Hoeveel daarvan hadden een vorm van 
jeugdhulp? 

Het overlijden van een kind is altijd intens verdrietig, voor de ouders en alle betrokkenen. 
Binnen Maassluis is er sprake van een zeer gering aantal kinderen die een civielrechtelijke maatregel 
hadden en tevens zijn overleden. Wij noemen geen aantallen omdat dit mogelijk herleidbaar is naar 
betreffende gezinnen. Wij gaan uit van uw begrip. 

• 	Hoeveel kinderen zijn er in gesloten jeugdhulp overleden? Hoeveel daarvan wijzen op suïcide? 
De inspectie gezondheidszorg en jeugd laat weten dat het niet te achterhalen is of er vanaf 2015 
kinderen uit Maassluis zijn overleden in de gesloten jeugdhulp. 

Als een kind op een gesloten afdeling (van zowel de gesloten jeugdzorg, de jeugd-ggz of een Jil) overlijdt, 
dan doet de inspectie altijd een eigenstandig onderzoek. De laatst keer dat de inspectie de cijfers 
hiervan heeft geanalyseerd en gepubliceerd was in november 2018. De rapporten van deze onderzoeken 
zijn openbaar en gepubliceerd op de website van de lGJ. Jaarlijks verricht de inspectie gemiddeld 
landelijk een tot zes van dergelijke onderzoeken. 

De reden waarom de inspectie niet kan aangeven of er tussen 2015 en nu een jeugdige uit Maassluis is 
overleden in de gesloten jeugdzorg is dat er niet wordt geregistreerd wat de woonplaats was van een 
jeugdige die is opgenomen in de gesloten jeugdzorg en betrokken was bij een calamiteit. De inspectie 
doet onderzoek naar het handelen van de betrokken instellingen en waarborgt in de rapportage de 
privacy van de jongeren en hun ouders. 

• 	Hoeveel kinderen verblijven er vanuit Maassluis in pleegzorg, uitgesplitst in vrijwillig of met een 
maatregel in alle jaren vanaf 2015? Vanaf 2014 is er afgesproken dat het aantal uithuisplaatsingen 
en OTS en zou worden teruggedrongen. 

Het is niet mogelijk gebleken om de pleegzorgplaatsingen vanuit Maassluis te achterhalen van voor 
2019. Vanaf 2019 tot heden zijn er 106 kinderen vanuit Maassluis in een pleeggezin geplaatst dan wel 
geplaatst geweest. 92 kinderen zijn door de Gecertificeerde Instelling (GI) geplaatst en 14 plaatsingen in 
het vrijwillig kader. Op dit moment verblijven er nog 62 kinderen in een pleeggezin waarvan 52 kinderen 
door de GI zijn geplaatst en 10 kinderen in het vrijwillig kader. 

Wat heeft  de gemeente Maassluis daadwerkelijk gedaan om dit terug te dringen? 
Wanneer er door de rechtbank een machtiging uithuisplaatsing wordt afgegeven dan voert de 
Gecertificeerde Instelling deze maatregel uit en niet de gemeente. De inzet van de Gecertificeerde 
Instelling is om een uithuisplaatsing niet langer dan strikt noodzakelijk te laten duren. 
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• 	Wat doet de gemeente Maassluis om ervoor te zorgen dat kinderen thuis kunnen blijven wonen 
Het wijkteam biedt vrijwillige hulpverlening aan ouders en kinderen. Samen met ouders en kinderen 
wordt een ondersteuningsplan gemaakt wanneer het kind een hulpvraag heeft. Een hulpvraag is per 
kind verschillend maar is gericht op het thuis blijven wonen. Wanneer de veiligheid van een kind in het 
geding is kan uithuisplaatsing nog steeds het beste besluit voor het kind zijn. 

Hoe worden de rechten van kinderen door de gemeente Maassluis actief geborgd? 
De huidige wet en regelgeving stelt dat bij zaken waarbij jongeren in aanraking komen met politie en 
justitie de juridische bijstand geregeld is. Wanneer jongeren en ouders bij civielrechtelijke maatregelen 
juridische bijstand nodig hebben kan dit door jongeren en ouders zelf ingeschakeld worden. 

• 	Wordt er in de contracten met de aanbieders specifiek verwezen naar de borging van 
kinderrechten en wordt hierop gemonitord of zorgaanbieders keten partners deze naleven? 

Iedere Organisatie is gehouden aan de bestaande wet en regelgeving en tijdens de accountgesprekken 
die wij met zorgaanbieders voeren is dit een van de onderwerpen van gesprek. 

De minister van rechtsbescherming liet onlangs weten dat ouders wier kinderen uithuisgeplaatst 
waren als gevolg van de toeslagenaffaire bij defamilierechter een verzoekschrift kunnen indienen 
om hun kinderen weer thuis geplaatst te kunnen krijgen. Is het college bekend met de uitspraak van 
de minister van rechtsbescherming? 

Ja, deze uitspraak is bekend 

• 	Is het college bekend met het gegeven dat ouders alleen een verzoekschrift voor terugplaatsing 
kunnen indienen met ondersteuning van een gespecialiseerde jeugd/familie recht advocaat? 

Ja, dit is bekend 

• 	Is het college bekend met het gegeven dat ouders die slachtoffer zijn van de toeslagaffaire en hun 
kind als gevolg daarvan uithuisgeplaats zagen in veel gevallen bijstand van een advocaat niet 
kunnen bekostigen ook niet als zij eventueel in aanmerking komen voor gefinancierde 
rechtsbijstand? 

Ja het college is hiermee bekend. Wanneer blijkt dat er in onze gemeente kinderen uit huis zijn geplaatst 
vanwege deze toeslagenaffaire dan zullen wij uiteraard onze bijdrage leveren om samen met de daartoe 
behorende instanties de gezinnen en kinderen bij te staan. 

• 	Is het college bereid om ouders wier kinderen als gevolg van de toeslagenaffaire uithuisgeplaatst 
zagen worden en ouders die door die uithuisplaatsing uit het gezag zijn gezet financiële bijstand te 
verlenen zodat zij met de hulp van een gespecialiseerdjeugd/familierecht advocaat 
verzoekschriften opheffing QTS/UHP en herstel gezag kunnen indienen? 

Wanneer ouders zich melden bij het lokale toeslagenloket kan gekeken worden welke mogelijkheden er 
zijn. De afspraak is dat het loket het wijkteam of gemeente kan raadplegen. Verder is de VNG, met de 
betrokken ministeries en ketenpartners in gesprek om een eenduidige aanpak te organiseren. Via de 
gemeente Rotterdam is de gemeente Maassluis betrokken bij het verloop van dit overleg. 

Tot slot wijst Forum voor Maassluis er op dat bij iedere vraag waarin om aantallen wordt gevraagd 
Forum voor Maassluis graag ziet dat er aan wordt gegeven hoeveel kinderen als gevolg van de 
toeslagaffaire een vorm van jeugdhulp en maatregelen kregen opgelegd alsook kinderen die een 
vorm van jeu gdhulp of maatregelen kregen opgelegd zonder slachtoffer van de toeslagaffaire te 
zijn. 
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Bij het beoordelen van jeugdhulp kan de financiële situatie van het gezin worden meegenomen als 
onderdeel van één van de leefdomeinen vanuit de gehele analyse, maar niet specifiek de aard van de 
schulden. Hierdoor kan deze uitsplitsing niet worden gegeven. Uit privacy-oogpunt kunnen ouders niet 
met dit kenmerk geregistreerd worden. De ouders die nu als slachtoffer van de toeslagenaffaire bekend 
zijn, waren destijds ouders met een belastingschuld die niet als slachtoffer maar als fraudeur te boek 
stonden. 

Wij vertrouwen er op uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Maassluis, 
de seçetaris, 	 de burge 	 este 

.D ing 	.Ve 	ep/ 	 dr.T.J.Haan 

Bijlagen: 
Cijfers 
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