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Ongekend onrecht

In januari 2021 valt het kabinet Rutte III vanwege de toeslagenaffaire. 
Het kabinet is met haar beleid verantwoordelijk voor heel veel onrecht 
en leed. 
In 2012 keurt de Tweede Kamer een fraudebestrijdingswet goed, die 
snoeihard is. Sindsdien zijn duizenden mensen aangemerkt als fraudeur 
zonder dat er vooraf onderzoek plaatsvond. Vaak werden complete 
groepen verdacht van opzettelijke fraude, bijvoorbeeld mensen met een 
dubbele nationaliteit. 
Ontbrak er bij controle vervolgens een handtekening, of was er 
honderd euro te weinig aan eigen bijdrage verrekend, dan kregen de 
zogenaamde fraudeurs geen enkele toeslag meer en moesten ze per 
direct alle ontvangen toeslagen terugbetalen. Dat ging dus ook om zorg- 
of huurtoeslag, bovendien vaak van eerdere jaren. Het speelde zelfs als 
ouders door een gastouderbureau waren opgelicht. Er waren bedragen 
van tienduizenden euro’s of meer mee gemoeid. Bezwaren daarover 
bleven soms een jaar of langer liggen bij de Belastingdienst. 
Medewerkers van de Belastingdienst vinden al in 2015 dat de straffen 
niet in verhouding staan met de ‘vergrijpen’ en trekken aan de bel. 
Maar de Raad van State, met de hoogste rechters van ons land, stelt de 
Belastingdienst heel lang in het gelijk. Vanaf 2016 verandert dat een 
beetje, en pas in 2019 wordt het evenredigheidsbeginsel betrokken bij de 
uitspraken: een sanctie moet in verhouding staan tot het gepleegde feit. 
De Nationale Ombudsman vindt in 2017 dat er excuses gemaakt moeten 
worden en dat er compensatie moet komen. Het gaat dan nog om een 
zestal ouders.
Media pakken verhalen over fraudeurs snel op vanwege het publieke 
applaus, maar over het algemeen scoren ze niet met verhalen over 
fraudeurs die helemaal geen oplichters blijken te zijn. Daarom 
blijft onderzoek lang uit. Pas in de zomer van 2019 schrijven 
journalisten Pieter Klein en Jan Kleinnijenhuis over deze overreactie 
op fraude. De zaak begint te rollen. Vanwege de parlementaire 
ondervragingscommissie is het kabinet ondertussen ook op de hoogte. 
Pas in december 2020 besluit het kabinet tot een compensatieregeling. 
Bijna 15.500 gedupeerde ouders ontvangen een vergoeding van 
dertigduizend euro voor geleden schade, ongeacht hoeveel er moet 
worden terugbetaald. Veel ouders hebben die compensatie inmiddels 
ontvangen. De zwaarstgedupeerden, die meer dan dat bedrag te goed 
hebben, moeten naar verwachting nog jaren op hun (eigen!) geld 
wachten. De immateriële schade is enorm, van faillissementen en 
scheidingen tot uithuisplaatsingen en suïcides toe.
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Als tiener is Edwin Plinck (1974) niet alleen vrijwilliger bij de 

voetbalclub. Hij is ook secondant van prins Carnaval. Zodra hij zijn 

steek opzet, komt hij in zijn rol, zingt met oude mensen uit het 

bejaardentehuis of sjouwt ze met bed en al de dansvloer op. 

In 2014 wordt hij slachtoffer van de kinderopvangtoeslagenaffaire. 

Opeens is er geen geld meer, geen tijd, geen ‘leven’. Zijn energie 

zit vooral in het oplossen van de problemen die de belastingdienst 

veroorzaakt. En toch wil hij die optimistische, hulpvaardige Edwin 

blijven.

‘We vieren 
altijd 

carnaval’

Edwin Plinck
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Door Anita van der Helm

Soms loopt het storm in de Alexanderhoeve, de kaas- en delicatessewinkel 
in de Haagse Beemden, waarvan Amber eigenares is en soms is er 
even een moment van rust. Haar vriend Edwin doet het sjouwwerk 
want Amber is gedeeltelijk afgekeurd. Als na de coronatijd de tijdelijke 
overbruggings¬regeling (Tozo) stopt, moet blijken of Edwin daarmee door 
kan gaan. Brengt de zaak voldoende op om er met z’n tweeën al hun tijd in 
te stoppen, of moet Edwin op zoek naar een andere inkomstenbron?

Amber en Edwin kennen elkaar sinds 2014, het zelfde jaar dat de 
kinderopvangtoeslagenaffaire voor Edwin begon. Amber: ‘Ons tweede 
afspraakje was op het belastingkantoor, zeg ik altijd voor de grap.’ Maar zo 
grappig is het niet dat ze wordt meegetrokken in armoede, frustratie en 
stress. ‘De winkel staat op mijn naam, noodgedwongen natuurlijk, anders pakt 
de belastingdienst alles af. Het was een toevalstreffer dat ik hier tegenaan 
liep. In 2018 stond ik na een lang revalidatietraject vanwege een hernia en 
bekkeninstabiliteit op de lijst voor een WIA-uitkering. Met een gedeeltelijke 
afkeuring zou mijn inkomen te laag worden. Want Edwins salaris ging bijna 
volledig op aan het afbetalen van de belasting, schulden en alimentatie. We 
konden ons die terugval in verdiensten niet veroorloven. 
Ik kwam iemand tegen van deze franchiseketen en binnen een week was alles 
geregeld. Het lijkt een groot risico om ondernemer te worden, maar wij zaten 
al jarenlang op een minimuminkomen. Dus wat dat betreft hadden we niks te 
verliezen – we zouden niet achteruit gaan als we door een faillissement in de 
schuldhulpverlening terecht zouden komen. En ik was in elk geval van de stress 
van het verplicht solliciteren af.’

Terwijl Amber in haar zwarte jasschort een klant vraagt waarmee ze van dienst 
kan zijn, komt Edwin met een doos spulletjes uit het magazijn. Hij vraagt 
regelmatig mensen mee naar achter en schenkt daar een kop koffie voor ze in. 
De een vraagt hulp bij het installeren van een mailadres, de ander wil gewoon 
zijn verhaal kwijt. Daar maakt hij tussendoor tijd voor vrij. ‘Dat zat er als kind al 
in. We woonden met z’n vieren in een driekamerflat in Rotterdam. Ik had een 
goede jeugd; voor mijn gevoel kon er van alles en mocht ik veel.’ Terwijl Edwin 
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de luxe bonbons, zakjes noten en potjes met allerhande delicatessen aanvult, 
begint hij te vertellen.

Voetballen
‘Voetballen was mijn grootste hobby. Mijn ouders waren mijn grootste 
supporters en werden vrijwilliger bij Spartaan 20, mijn club. Toen ik zestien 
was, werd ik gescout door Ajax. Ik keepte bij de jeugd; we speelden tegen 
mensen als Clarence Seedorf en zo. Ondertussen begon ik op het CIOS een 
mbo-sportopleiding. Toen we met school op wintersport gingen, verschoven er 
tijdens een val drie wervels. De droom om profvoetballer te worden ging in rook 
op. Mijn opleiding maakte ik wel af.’

In zijn vrije tijd traint Edwin de jeugd bij Feyenoord twee keer per week, soms 
ook nog op zaterdag. Daarnaast viert hij als Rotterdammer graag carnaval. 
‘Zowel mijn ouders als hun vrienden – voornamelijk mensen uit de wijk – zaten 
zowel bij de sport- als bij de carnavalsvereniging. Zelf maakte ik ook vrienden 
die ik bij beide clubs tegenkwam. 
Ik was secondant van de prins. Zodra ik mijn steek opzette, kwam ik in mijn rol, 
zong met oude mensen uit het bejaardentehuis of het reumaverpleeghuis, of 
hield hun hand vast. Of ik sjouwde met bed en al iemand de dansvloer op om 
een polonaise te doen. Je zág die mensen opbloeien.’

Trouwen en daarna
‘Op mijn 21e ontmoette ik Iris. We woonden al snel samen en in 1998 zijn we 
getrouwd. Ik werkte ondertussen als fitnessinstructeur en daarnaast liep mijn 
trainerschap door. Meestal at ik een boterham in de auto op weg naar de club 
en was ik om tien uur ‘s avonds pas thuis. 
Met geld waren we gemakkelijk. Van de overwaarde van ons huis financierden 
we een verbouwing, en ook maar gelijk een nieuwe auto. We gingen graag op 
skivakantie of naar Club Med, ook toen dochter Liv werd geboren in 2003 en 
zoon Tom drie jaar later. Door onze levensstijl was het nodig om allebei fulltime 
te werken. Ik verdiende het meest en de kinderopvangtoeslag kwam daarom op 
mijn naam te staan.  
Geld was geen doel op zich. Want net zo gemakkelijk hadden we plannen om 
in een weeshuis in Kenia te gaan werken, door mijn toenmalige schoonvader 
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opgezet. Iris zou manager worden en ik zou zorgen voor de sport en 
-fitnessafdeling. Rijk werden we daar natuurlijk niet van – het ging ons dan 
ook om de ervaring. Maar het is er nooit van gekomen. In 2010 vroeg Iris een 
scheiding aan. Als vader was ik prima, alleen als echtgenoot wilde ze me niet 
langer. 
Ik zocht direct naar oplossingen: waar ga ik wonen, hoe doen we dat met de 
auto’s, verzekeringen enzovoorts. Na twee maanden betrok ik een huis van 
iemand die een jaar wegging, vlakbij. Ik nam alleen wat kleding mee; zij kreeg 
het huis zodat de kinderen een veilige basis hadden. Alle lusten en lasten waren 
voor mijn ex. Ik kreeg huurtoeslag omdat ik een laag salaris had.’

Ambers deel
In de zeven jaar dat Amber en Edwin nu samen zijn, is de kinderopvangtoeslag 
ook Ambers verhaal geworden, terwijl ze er part noch deel aan heeft. ‘Ik 
betaalde alle vaste lasten als huur, energierekening en eten. Beide ouders 
zorgden gelukkig voor kinderbedden, een wasmachine en dat soort zaken’, 
vertelt Amber. ‘Mijn vakantiegeld was op voor we op vakantie waren geweest. 
Zíjń inkomen ging op aan alimentatie en afbetalingen, niet alleen aan de 
belasting maar ook aan de mensen van wie je geld leent. We hebben nu 
dertigduizend euro compensatie gehad, maar dat dekt de schade niet. 
Momenteel is er een commissie bezig om de werkelijke schade te achterhalen 
en dat gaat misschien nog wel jaren duren.’ Ze haalt haar schouders gelaten 
op. ‘Je stompt af, voor emoties hebben we nu eigenlijk geen tijd. Ik heb wel 
EMDR gehad (een therapie om nare of traumatische gebeurtenissen een plek te 
geven), maar dat wil niet zeggen dat alles nu weer normaal is.’
Er komt een klant de winkel binnen. Terwijl het al mei is, heeft ze het nóg over 
de carnavalsetalage. Vanwege de corona ging de optocht niet door, waren 
cafés gesloten en was er geen polonaise. ‘Dat jullie toen die etalage maakten, 
dat was tóp! Vroeger zongen we met z’n allen de carnavalshit: “Wat er bij ons 
ook ooit gebeuren zal, we vieren altijd carnaval.” Maar dat klopte niet langer. 
Corona maakte dat niks meer hetzelfde was – we werden massaal depressief. En 
toen vroeg ik aan Edwin of hij niet de zaak kon versieren, ballonnen, maskers, 
etalage. “Kleine moeite”, zei hij. “Als jij dat leuk vindt, dan doe ik dat toch 
gewoon!” En echt, ik stond te huilen in de winkel.’ 
De klant vertelt het verhaal vooral aan de andere klanten in de Alexanderhoeve; 
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Amber kent de geschiedenis immers. ‘Het gaf me kracht, hoop, dat we nog 
enige grip hadden op ons leven. Doe maar een pondje Old Alex, voegt ze eraan 
toe, nu tegen Amber. 

‘Onze kaasleverancier is lid van de CV Giegeldonk, of we een advertentie wilden 
plaatsen in de carnavalskrant’, antwoordt Amber terwijl ze de kaas afsnijdt. ‘Niet 
veel later stond er een grote tafel in de Alexanderhoeve met vlaggen, kielen en 
wijn om te verkopen voor de carnavalsvereniging. En vlak daarna werd Edwin 
gestrikt om in de raad te komen. Die etalage was een logisch gevolg.’ Amber 
glimlacht. De waardering van deze mensen houdt ze allebei op de been. 

Overleven
De dozen die moesten worden uitgepakt zijn ondertussen leeg – Edwins verhaal 
begint pas. Terug in het magazijn kan hij ongestoord praten. ‘Iris en ik werden 
co-ouders en hadden de kinderen steeds om de week. In overleg schreven 
we allebei een kind in op ons eigen adres; iets dat we hebben gemeld bij de 
belastingdienst. Voor de kinderen bleven we de gezamenlijke rekening houden 
waarop zowel kinderbijslag als kinderopvangtoeslag werd gestort. Vervolgens 
betaalden we van die rekening kosten als bijvoorbeeld de buitenschoolse 
opvang (BSO).
Na een jaar moest ik mijn huurwoning uit. Ik bleef in dezelfde straat wonen met 
een huur net onder de huursubsidiegrens. Toen ik alweer in het volgende huis 
woonde kreeg ik opeens te horen dat ik een periode te veel aan huurtoeslag had 
ontvangen. De vorige huurder had zich niet uitgeschreven bij de gemeente. Zo 
leek het alsof ik een partner had waardoor de huurtoeslag onterecht zou zijn. Ik 
werd er verantwoordelijk voor gehouden en moest alles terugbetalen, ongeveer 
vijfentwintig¬honderd euro. Tegenwoordig is de regelgeving veranderd, maar in 

‘In coronatijd maakte ik een 
carnavalsetalage. Dat raakte de 

klanten; het gaf ze houvast.’



9

die tijd was ik gewoon de klos. Veel vervelender was, zo bleek later, dat ik vanaf 
dat moment een rood vlaggetje achter mijn naam had: fraudeur! Daarnaast had 
ik ook wel wat pech op mijn werk. Tot vier keer toe ging een werkgever failliet. 
Soms was ik werkloos maar alles loste zich steeds weer op.
Andere dingen liepen lekker. Ik trainde als vrijwilliger het A-selectieteam van de 
senioren van Excelsior 20. Voor het eerst kreeg ik een vrijwilligersvergoeding. 
Zeer welkom om de meest noodzakelijke spullen voor mijn nieuwe 
portiekwoning te kopen. Want ik had een wisselend inkomen en moest 
maandelijks terugbetalen aan de belasting. Met de kinderen deed ik leuke 
dingen die niks kosten: wandelen, stoeien, we maakten veel grapjes. En op de 
voetbalclub hielden mijn vrienden me vrij. Bovendien ontmoette ik Amber via 
Tinder. We stuurden berichtjes over en weer en ons eerste afspraakje was een 
picknick in het Valkenberg. Drie, vier jaar had ik in een roes geleefd, zeg maar: 
had ik overleefd. Nu Amber in mijn leven was gekomen, kwam ik back on track.’

Belastingdienst 
‘Tot ik op die zaterdag in 2014, ongeveer twee weken later, thuiskwam en ik 
vijftien blauwe enveloppen op de mat vond. Een voor een maakte ik ze open: 
300 euro betalen, 1700 euro, 649 … toen stopte ik er maar mee. Wat is dit nou, 
dacht ik. Het kon niet anders dan een hobbel zijn. Maandag zou ik het uitzoeken.
Op zondag kwamen mijn ouders langs, Amber was er ook. Ik vertelde ze wat er 
was gebeurd. “Wij maken ze wel open”, zeiden mijn moeder en Amber direct. 
Het bleek om meer dan 50.000 euro te gaan, aanslagen uit diverse jaren. 
Behalve de kinderopvangtoeslag, bleek ik ook zorgtoeslag en huurtoeslag te 
moeten terugbetalen. Bij een ernstig vermoeden van fraude wordt namelijk 
alles teruggevorderd, en wel in één keer.
Vanaf dat moment begon de stress. Ik dacht aan niks anders meer. ‘s Maandags 
begon ik met bellen en al gauw zat ik op het belastingkantoor bij een 
belastingconsulent voor de ‘moeilijke gevallen’. Amber ging met me mee, dat 
was ons beruchte tweede afspraakje. Want ik wilde met haar graag open kaart 
spelen. Voor mijn gevoel was dat het enige wat ik kon doen om aan Amber mijn 
onschuld te bewijzen. We hadden immers pas net verkering.
De zaakgelastigde die ik kreeg toegewezen vond uit dat er maandelijks voor 
drie kinderen kinderopvangtoeslag werd gestort. Ik had voor Tom toeslag 
aangevraagd omdat die bij mij stond ingeschreven en Iris voor Liv. Beide 
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‘De belastingdienst gaf me gelijk. 
Toch moest ik alles terugbetalen.’
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bedragen werden op de gezamenlijke rekening gestort. Nu bleek mijn dat mijn 
ex voor Liv ook kinderopvangtoeslag gestort kreeg op haar privérekening. Dat 
kon ik natuurlijk niet weten. Zij had dat kunnen weten. En de belastingdienst 
had het kunnen weten. We hadden tenslotte direct na de scheiding gemeld dat 
ik hoofdaanvrager was voor Tom en Iris voor Liv. Die brief is aangekomen maar 
is nooit gescand of aan het dossier toegevoegd – het ICT-systeem veranderde 
in die tijd. Twee verschillende medewerkers van de belastingdienst bevestigden 
dat. En toch rekenden ze het míj ́aan. Dat kwam doordat ik in de periode dat we 
ooit begonnen met aanvragen de hoofdkostwinner was en de kinderen ook mijn 
achternaam dragen. Zo legde die belastingman ons het uit. De maandelijkse 
vordering was vijfhonderd euro. Ik was verbijsterd. 
De belastingdienst gaf toe dat ik gelijk had en toch moest ik alles terugbetalen. 
Zelfs het geld waar ik gewoon recht op had.’ Edwins mobiel gaat. ‘Sorry, mag ik 
even?’

Gemeente Breda
‘Ja nee, natuurlijk, je kunt op me rekenen. Tot ziens.’ Als Edwin het gesprek heeft 
beëindigd, legt hij het even uit. ‘De gemeente Breda heeft veel voor me gedaan, 
niets dan lof. Zo hebben ze gezorgd dat Sam, onze zoon die in 2016 is geboren, 
zwemles kreeg. Bovendien werd mijn gebit gesaneerd op hun kosten, want 
voor de tandarts was er nooit geld. Ik heb met verschrikkelijke gaten in mijn 
mond rondgelopen – deed ook veel pijn. Nog steeds is daar geen geld voor. Het 
was dus echt een geschenk. De Gemeente Breda ondersteunt ons ook met een 
financieel adviseur voor onze winkel. En vanwege corona biedt ze ook allerlei 
hulp aan.
Ik heb de gemeente toegezegd dat ze een beroep op me mogen doen als ik 
ze ergens mee kan helpen. En daar komen ze nu op terug. Er zijn in Breda 
verschillende betaalde krachten gezet op de belastingaffaire. Ze helpen 
gedupeerden en zoeken van alles uit. Maar er zijn mensen die zoveel schuld 
hebben en zo gefrustreerd zijn door de overheid, dat ze met niemand meer 
willen praten. Of ik het als ervaringsdeskundige eens wil proberen. Want deze 
mensen verdwijnen onder de radar. Wat gebeurt er dan met ze …? Ik wil iets 
voor die mensen doen.’
De werkdag zit erop en Amber stapt ook het magazijn binnen. Ze doet haar 
jasschort uit en luistert mee. Edwin gaat verder met zijn verhaal: ‘Ik schreef 
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brieven en bezwaarschriften en schakelde allerlei mensen in. De juristen die 
ik kende en die ik om raad vroeg, lukte het niet om de belastingdienst tot 
redelijkheid te brengen. Toen de Nationale Ombudsman mijn dossier opvroeg 
bleek alles te zijn weggelakt. 
Zolang alles werd uitgezocht, stonden de vorderingen in elk geval stil. Maar 
zodra ik thuiskwam, begon ik met malen. Het was vernederend om aan alles en 
iedereen te moeten uitleggen dat ik de boel niet had bedonderd. Je liegt over 
de armoede. Ook tegen Liv en Tom verzon ik smoesjes. Ik vertelde ze dat ik niet 
kwam kijken bij hun sportwedstrijden omdat ik moest werken. In het echt waren 
de benzinetank en mijn portemonnee leeg. 
Als vrienden ons vroegen om ergens mee naar toe te gaan, zeiden we dat 
we geen oppas hadden. We kozen behoedzaam uit naar welke verjaardag 
we gingen vanwege benzinekosten, de verjaarscadeautjes voor de kinderen 
kochten we op Marktplaats.’

Verhuizen
‘Vlak voor de belastingenveloppen binnenkwamen, begon er onenigheid met 
mijn ex. Ze verbleef vaak bij haar nieuwe vriend, die in Brabant woonde. Dat 
stond niet in het ouderschapsplan; de kinderen werden er ook moe van. Dat gaf 
allemaal extra wrijving. 
Bovendien maakte het me onzeker. Wat zou de toekomst me brengen, zouden 
de kinderen nog wel zo vaak bij mij zijn? En hoe ben ik als vader voor mijn 
kinderen? Bij mijn ex kregen ze dingen die ik ze niet kon geven – zouden ze gaan 
vergelijken? 
In 2015 verhuisde zij uiteindelijk naar een dorp vlakbij Breda. Tom ging naar 
groep zes en Liv begon op de middelbare school. Als ik mijn kinderen regelmatig 
wilde blijven zien, kon ik beter naar Breda verhuizen. Daar woonde Amber – we 
maakten van de nood een deugd. Maar ik liet wel alles achter.’  
Amber vult aan: ‘Ik was 36, had net als Edwin een relatie achter de rug. Als het 
lekker gaat en je droomt van een kind, denk je op die leeftijd niet jarenlang 
na. In april 2015 trok Edwin bij mij in en kort daarna vroeg hij me ten huwelijk. 
Edwin had er samen met de kinderen een romantisch moment van gemaakt. We 
zochten direct een groter huurhuis en we hoopten daar de helft van de tijd met 
drie kinderen te wonen.’
Edwin: ‘Zolang dat nog niet rond was, maakten we een tijdelijke 
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‘Zowel de gemeente Breda als de 
SP hebben veel voor me gedaan. 

Nu help ik hén.’
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omgangsregeling. De kinderen waren vaker bij mijn ex zodat ze daar alvast op 
hun nieuwe school konden beginnen. Op de zaterdag voor Vaderdag in 2015 
kreeg ik van Iris’ advocaat een brief dat ze de tijdelijke regeling permanent wilde 
maken. En of ik dus ook wat meer kon bijdragen, want het werd duurder voor 
haar. Iris had een rechtszaak aangespannen en wij hadden een advocaat nodig.
We bespraken het met de kinderen: gaan we de vijftienhonderd euro die we op 
de bank hebben staan besteden aan een advocaat, of aan vloerbedekking en 
een verfje voor hun nieuwe slaapkamers? We dachten dat het zo’n vaart niet 
zou lopen en kozen er gezamenlijk voor een toekomstig huis gezellig en knus te 
maken. 
Misschien hadden we dat niet moeten doen: zonder advocaat werd de beslissing 
van de rechter dat ik de kinderen drie van de veertien nachten mocht hebben, 
vier nachten minder dus. Dat de kinderen er zo verdrietig over waren, raakte 
me nog het meest. En vanaf dat moment ging het langzaam bergafwaarts 
met de relatie met mijn dochter. Een puber die nieuwe schoenen wil, is denk ik 
misschien ook liever bij haar moeder die ze wél betaalt dan bij een vader die in 
zijn hoofd bezig is de eindjes aan elkaar te knopen.’ 

Zwangerschap
Amber heeft ondertussen de kas opgeborgen en haar tas ingepakt. Ze komt 
erbij zitten. ‘In oktober 2015 diende de zwangerschap zich aan. Ik heb er geen 
moment van kunnen genieten’, zegt ze met een neutrale stem, gewoon, als 
een feit. ‘De uitspraak volgde in oktober en het huis dat we inmiddels hadden 
betrokken, stond nu het grootste deel van de tijd leeg. Ook ik vond dat 
schrijnend, ook ik miste de kinderen. 

Wij werkten toen allebei een tijdje bij MacIntosh. Dat bedrijf ging failliet in 
december. Ik mocht blijven werken tot vier weken voor de uitgerekende 

‘Door gebrek aan tijd en energie 
kon ik geen nieuw vrijwilligerswerk 

bij de voetbal oppakken.’
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datum. Gedurende de hele zwangerschap heb ik geen tijd en geld gehad 
voor leuke momenten, of zwangerschapsgym of -yoga. Ik wist niet eens 
dat je moest puffen bij een bevalling! Daarna begon een lange periode met 
bekkeninstabiliteit. 
Ook voor Edwin was dat een stressvolle periode. Met de verhuizing naar Breda 
was Edwins voetbal gestopt. Dat was niet alleen een vrijwilligersjob: iets doen 
voor anderen niet omdat het moet, maar omdat het kán. Voetbal was daarnaast 
een stresskiller, lekker fysiek bezig zijn, zijn vriendenclub, zijn zelfrespect. Het 
koste simpelweg te veel tijd om het weer op te pakken. Vaak moesten we ‘s 
avonds allerlei zaken uitzoeken of regelen. Dan weer de verhuizing, dan weer 
de schulden, de rechtszaak en het faillissement van onze werkgever. We hadden 
er soms woorden over dat Edwin zo nonchalant kon zijn, dan was hij informatie 
kwijt of vergat hij dingen.’ 
‘En ik stikte bijna van woede en onmacht’, neemt Edwin het over. ‘Ik was best 
zorgvuldig, maar mijn concentratie liet te wensen over. Pas vorig jaar, jaren later 
dus, namen de paniekaanvallen toe en stapte ik naar de huisarts. Die verwees 
me door naar een praktijkondersteuner; ik bleek een burn-out te hebben. 
Destijds had ik dezelfde klachten al maar was het gewoon te druk om zoiets uit 
te zoeken. 
Vond ik bepaalde zaken of afspraken niet terug dan dacht Amber dat ik slordig 
was. 
Op mijn beurt werd ik woest als Amber me niet onvoorwaardelijk vertrouwde en 
ben ik een paar keer compleet gefrustreerd uit huis gelopen. We spraken soms 
dagenlang niet met elkaar of legden op iedere slak zout. Achteraf zien we wel 
dat die emoties te maken hebben met het gevoel van onrechtvaardigheid en 
onmacht van alles wat je overkomt. Je gaat dat afreageren op je partner.’
‘We hadden elkaar nodig en gingen na zo’n ruzie verder zonder iets uit te 
praten, ergens werden we een soort zakelijke partners’, legt Amber uit, ‘Edwin 
had het verhaal, ik schreef het vaak op in termen die de belastingdienst of 
rechters gebruikten. Voor het geldgebrek zochten we samen naar praktische 
oplossingen. Een bureautje nodig? Pak oud steigerhout of smeer een verfje op 
een slooptafeltje. 
Op vrije dagen of in de avonduren hielp Edwin vrienden bij de verbouwing 
van hun huis, echt het zware til- en sjouwwerk. Dan kreeg hij wat toegestopt 
waarvan we dan in de decembermaand voor alle drie de kinderen iets leuks 
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konden kopen En zo gingen we door. Op sommige avonden rolden we van 
vermoeidheid al om acht uur in ons bed. 
Als ooit alles voorbij is, weten we niet wat ons overkomt. We hebben niet alleen 
veel tijd over, maar we hebben dan ook geen stress meer. Hoe ziet onze relatie 
er dan uit, hebben we dan nog iets om over te praten? Of kunnen we dan 
eindelijk gaan genieten, gaan leven?’ 

Geld en geluk
Hoe verstrekkend de gevolgen zijn van jarenlange onrechtvaardigheid en 
zuinig leven blijkt als ze in het voorjaar de compensatie van dertigduizend euro 
ontvangen. ‘Het geld staat nu op de bank’, zegt Amber, ‘maar we durven er geen 
cent van uit te geven. Op de eerste plaats durven we er niet op te vertrouwen 
dat deze regel definitief is. Moeten we het straks gewoon weer terugbetalen? 
Maar het lukt ons ook niet om de knop om te zetten en daadwerkelijk iets te 
kopen. De eerste keer dat we de stad ingingen om iets moois te kopen voor 
onszelf kwamen we thuis met niks. We vonden alles te duur om ons goeie 
geld aan uit te geven. Want zó veel plezier bracht een nieuwe jurk of een mooi 
sieraad ook weer niet. We durven gewoon niet meer, mogen gewoon niks 
verkwisten. Dat zit erin geramd. We kunnen misschien wel niet meer genieten.’ 
Toch zijn er wel degelijk momenten van ontspanning en voldoening.
 Als vrienden in 2017 vragen om mee te doen met de Roparun hoeven Edwin en 
Amber er niet lang over na te denken. ‘Binnen twee dagen lopen twee groepen 
van zes mensen in een estafette van Parijs naar Rotterdam. In mijn opleiding 
op de CIOS zat ook sportmassage. Dat konden ze wel gebruiken, zeiden die 
vrienden.’ Edwin licht op als hij vertelt over deze uitstapjes.

‘De ene groep loopt steeds een kilometer per persoon, de andere groep rust. 
Per groep is er een busje en drie fietsers extra, in totaal dus zo’n tien man. 

‘Tijdens de Roparun sliepen we 
maar een uurtje per nacht maar we 

waren weg van onze ellende.’
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Amber en ik zetten het kampement op en zorgden tijdens de rust voor eten 
en massage. We sliepen misschien maar een uurtje per nacht. Het eerste jaar 
waren we wat amateuristisch, kampeerden we zo maar ergens langs de weg. 
Het jaar daarop ging alles veel gesmeerder en troffen we van tevoren allerlei 
voorzieningen. 
Per team haal je geld op, verkoop je loten of flessen wijn. Dat is niet 
ingewikkeld of een jarenlang project. Het goede doel sprak me aan maar 
vooral de teamgeest was zo gaaf. Iedereen was gelijk, maakte niet uit of je liep, 
chauffeerde of fysio deed. Het was ontspanning, onze vakantie. Alle ellende 
even loslaten.’ 
Als Amber de deur afsluit, vertelt ze hoe je als mens wordt geconfronteerd 
met vragen. ‘Wat blijft er van je over als je schulden hebt en als fraudeur wordt 
gezien. Of als je geen huiseigenaar bent, iets waarop je in onze maatschappij 
wordt beoordeeld. Als je geen tíjd́ hebt om vrienden te maken, maar ook geen 
géld hebt voor een vereniging of een biertje drinken? Wie bén je dan eigenlijk 
nog? Dan komt een vraag om vrijwilligers bij de Mariakerk – waar ik jarenlang 
koster ben geweest en waar Sam is gedoopt – goed uit. Er werden mensen 
gezocht om de kerststal op te zetten. Een kerststal hoort bij de kerk, bij de 
wijk. Kinderen komen kijken, ouderen vinden er troost. Het werkt verbindend. 
Edwin riep gelijk: “Dan doe ik dat toch effe.” En niet veel later maakte hij ook 
de hoge ramen schoon. Dan weet je: dit ben ik. Dat deed ik vroeger, dat doe ik 
nog steeds. Iets in mij is hetzelfde gebleven. Dát is Edwin. Of: dát is Amber. En 
wij weten dan ook: dit is waarom er een ‘wij’ is. Want dit soort dingen doen we 
samen.’
Als Edwin en Amber naar hun huurwoning in de IJpelaar rijden, staat de zon al 
laag. Maar hij schijnt wel. 

December 2021
Het is bijna een jaar geleden dat het kabinet is gevallen over de toeslagenaffaire. 
In december is de stand van zaken voor Edwin en Amber vrijwel hetzelfde als 
in het voorjaar. Thuis in de IJpelaar vertellen ze hoe ze ervoor staan. Edwin: 
‘Het hele dossier is in handen van een (toegewezen) advocaat. Er ligt bij de 
belastingdienst een claim van ongeveer vijfenvijftigduizend euro. Je moet 
van alles aantonen, bijvoorbeeld dat je kosten hebt moeten maken voor een 
verhuizing en dat het laminaat dat je hebt gekocht ook echt van jou is. Maar je 



18

moet vooral alles alleen doen. De reguliere belastingmedewerkers zijn er niet 
van op de hoogte dat ook de partners van gedupeerden on hold zijn gezet. Dat 
moet ik ze gaan uitleggen. Vervolgens krijgt Amber nota bene aanmaningen 
binnen.
Het steekt me dat we door toedoen van de overheid de kans hebben gemist 
om een huis te kopen. Los van de inkomsten en terugbetalingen gaat dat 
om registratie bij de BKR. In de afgelopen vier jaar zijn de prijzen dramatisch 
gestegen. Kunnen we ooit nog wel instappen in de huizenmarkt? Wij hebben 
met een eigen zaak geen pensioen, daar is een eigen huis dus ook voor 
bedoeld. En dat soort gemiste kansen maakt de overheid niet goed. Maar in 
feite worden we daardoor blijvend benadeeld.’ 
Amber vult Edwin aan. ‘Dat er nog steeds niet is uitgekeerd waar we recht op 
hebben, betekent dat we ook onze bruiloft nog niet hebben gevierd op de 
manier zoals we dat willen, want dat geld hebben we niet. 

Tom woont inmiddels op eigen verzoek de helft van de week bij ons en hij kan 
goed omgaan met alle opgestapelde ellende. Hij ziet overal kansen in. Maar 
de relatie met de dochter van Edwin heeft een flinke deuk opgelopen. Was het 
anders gegaan als we een advocaat hadden kunnen betalen en haar hier de 
helft van de tijd hadden gehad?’
Edwin wil ook de positieve kanten benadrukken. De SP is de enige partij die 
echt voor ons vecht. Ik heb me daar aangemeld als vrijwilliger om mee te 
vechten voor mensen bij wie het erger is dan bij ons. De gemeente Breda heeft 
mij inmiddels gevraagd om met verschillende mensen in gesprek te gaan. 
Een van hen heeft bijna twee ton aan schuld en wil met niemand meer iets te 
maken hebben. Alleen met mij praat hij. Soms vertel ik hem wat ik deed in een 
vergelijkbare situatie. Ik vind het fijn om een helpende hand toe te steken. 
We hebben elkaar nog, we hebben het overleefd. En we hebben de zaak, hoewel 

‘Dankzij de overheid missen we de 
kans om een huis te kopen. 

Dat is wél ons pensioen.’
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het spannend gaat worden, we weten niet eens of de Tozo stopt of doorgaat. De 
klanten zijn schatten, zij geloven in ons en ze gunnen het ons dat we het redden. 
Sommigen van hen komen drie, vier keer per week langs. Van de week kwam 
er nog een mevrouw binnen. “Maandag ben ik er niet hoor”, riep ze even naar 
binnen. “Niet dat jullie je ongerust maken dat ik er niet ben.” Ze heeft niemand 
anders en weet dat wij dat weten. Ergens voel ik me dan best vereerd.’

De namen van de kinderen en ex-vrouw zijn verzonnen om redenen van privacy. 


