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Geachte leden van de raad,
Hierbij wil ik u namens het college informeren over enkele ontwikkelingen rondom TOZO1
(Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) die in beeld zijn gekomen bij de
jaarafsluiting en het samenstellen van de jaaropgaven.
Verwerking
Bij de aanvraag van een TOZO1 uitkering voor echtparen, moeten wij ook de partner van de
aanvrager koppelen aan de uitkering. Bij de administratieve verwerking van een aantal van deze
aanvragen voor een zogeheten gezinsuitkering TOZO 1, blijkt dat per ongeluk een kind uit het
gezin als partner is gekoppeld. Het aantal waar het op dit moment om gaat is 23 gezinnen,
verspreid over de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. Dit op een totaal van circa
1.350 gezinsuitkeringen. We ronden begin volgende week de laatste controles nog af, maar de
verwachting is dat dit aantal niet veel hoger wordt. Het mag duidelijk zijn dat we dit heel
vervelend vinden en ervoor zorgen dat we dit herstellen.
Gevolgen belastingaangifte
Door de onjuiste koppeling kloppen de verstrekte jaaropgave en de vooraf ingevulde gegevens in
de aangifte inkomstenbelasting 2020 niet. Daarom wordt voor 1 maart a.s. persoonlijk contact
gezocht met hen die het betreft om te voorkomen dat een onjuiste aangifte wordt gedaan. We
zullen er voor zorgen dat een ieder de juiste informatie heeft om tijdig aangifte
inkomstenbelasting te kunnen doen.
Informeren en melden
Ondanks dat het gaat om het verwisselen van informatie binnen een gezin, gaat het wel om een
fout met een financieel karakter. Privacywetgeving (AVG) ziet dit als een inbreuk op juistheid van
persoonsgegevens. Daarom hebben wij een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(AP). Daarbij is het goed te weten dat er naar onze bevindingen nu geen gegevens oneigenlijk zijn
verstrekt aan derden of herleidbaar zijn naar derden (anders dan de nu betrokken gezinsleden).
Vooruitlopend op de in te zetten acties volgende week, leek het ons goed u op dit moment
hierover op deze wijze te informeren.
Met vriendelijke groet,
Namens het college,
Raymond Wanders
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