
 

 

(90) Gedreutel 
 

De Kabinetsformatie duurt inmiddels 230 dagen. Een record. Dat 
wel, Maar niet een record om trots op te zijn. Als ik deel uitmaakte 
van het Haagse circus zou ik mij de ogen uit de kop schamen. De 
problemen in Nederland stapelen zich op. De kinderopvangtoeslag 
affaire. Alom is bekend wat voor een dubieuze rol de 
Belastingdienst in dit geheel speelde en nog steeds speelt. Er is een 
pot van 5 miljard gereserveerd om dit varkentje wel even te 
wassen. Maar ja wat is het varkentje. Je hebt 15.500 gedupeerde 
ouders, die schade hebben geleden. Ook hebben ze recht op 
€30.000,- compensatie. Nog lang niet gelukt. Hoezo???  Vorige 
week kwam het bericht, dat demissionaire kabinet 1,3 miljard 
uittrekt voor de compensatie van kinderen (± 95.000) en ex-
partners ( ±  9800) in de toeslagenaffaire. Tot slot zijn er nog 
mensen (± 22.000), die benadeeld zijn door de belastingdienst bij 
andere toeslagen, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag. Dit betreft dus 
nu inmiddels 142.300 betrokkenen. De uitvoering van dit geheel is 
tot op heden een drama. De eerste regeling is nog niet eens 
afgehandeld of de volgende regelingen staan alweer klaar. Dit moet 
ook nog eens met voorrang. Ik kan nu al voorspellen dat dit ook 
weer niet gaat lukken. Voor diegene die het, het hardst nodig 
hebben is het natuurlijk een drama. Hetzelfde patroon speelt zich 
af in Groningen. De ene regeling na de andere. De ene 
uitvoeringsorganisatie na de andere. Daarnaast zijn er ook weer 
diverse andere partijen, die hier weer een verdienmodel van hebben 
gemaakt. In Groningen is al zoveel onnodig geld over de balk 
gegooid, dat ik mij in alle gemoedsrust afvraag wat het heeft 
gebracht bij iedereen, die het hier ook het hardst nodig heeft.   
 



Nee, het gauw maar weer met de compensatieboeg gooien. Iets 
waar de politieke partijen in de tweede kamer debet aan zijn. Ga de 
schade op een goede manier vergoeden en schei toch alstublieft op 
met overal compensatie te geven. Daar zitten de burgers echt niet 
op te wachten. Ze willen recht en ze willen gehoord worden. Ook 
nu wil de tweede kamer weer een compensatieregeling voor de 
240.000 burgers die op de zwarte lijst (verdacht van fraude) van de 
belastingdienst staan. Regel een goede schaderegeling, als er 
schade is geleden. Stop in vredesnaam met al die compensatie 
vergoedingen. Allemaal politiek gedreutel voor de bühne. Ik had 

deze column net klaar toen de klimaatconferentie in Glasgow van 
start ging. Onze minister-president Rutte sprak daar in zijn beste 
steenkolen Engels de wereld toe en maande iedereen toe met de 
woorden: action, action, action. Daarna gingen de 
coalitiebespreking verder in Groningen. Of dit gedreutel allemaal 
nog niet genoeg is, lopen de Corona besmettingen ook nog omhoog. 
Dit komt volgens mij ook weer door het gedreutel van de 
verantwoordelijken in Den Haag. Geen beslissingen nemen maar 
ook hier gedreutel. Houd op met polderen maar kom op meer 
fronten tot ACTIE, ACTIE, ACTIE. 
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