
Verslag kerstactie 2019  
Een fijne kerst voor de kinderen 

 

De toeslagenaffaire 

De toeslagenaffaire, zoals het onterecht beschuldigen door de Belastingdienst van duizenden ouders 
van fraude met kinderopvangtoeslag, is gaan heten, heeft Nederland geschokt en in beroering 
gebracht. Ouders werden in diepe ellende gestort. Eén klein foutje in een formulier was voldoende 
om als fraudeur in het computersysteem te komen te staan. Onder het mom van bijvoorbeeld 
‘afpakjesdag’ op 5 december, werden de vizieren van de Belastingdienst gericht op onschuldige 
mensen. 

Jarenlang konden deze ouders nergens terecht, dachten zij alleen te staan en konden zij hun 
kinderen niet alles geven. Door samen in actie te komen vonden de ouders de kracht om heel 
Nederland hun verhaal te laten zien en aan hun kant te krijgen in hun ongelijke strijd tegen de 
Belastingdienst. 

 

Hoe kwam de kerstactie tot stand? 

In de zomer van 2019 startte de SP met het meldpunt kinderopvangtoeslag. In korte tijd deden 
honderden ouders hun verhaal. De meldingen gaan over stopzettingen van toeslagen in 2009 tot aan 
2019. Soms betreffen het tijdelijke stopzettingen, soms gaat het over grote sommen aan 
terugvorderingen. In één ding komen de meldingen overeen: ze zijn stuk voor stuk persoonlijke 
drama’s. 

Alle meldingen van het meldpunt werden verwerkt tot een zwartboek en deze werd overhandigd aan 
de toenmalige staatssecretaris Snel. Op de presentatie van het zwartboek kwamen veel ouders er 
voor het eerst achter dat zij niet alleen stonden in hun strijd tegen de Belastingdienst. En de 
bijeenkomst van eind augustus was de start meer, want een groep ouders uit Rotterdam wilde niet 
dat het bij een zwartboek zou blijven. 

Op 11 november 2019 trokken tientallen ouders - samen met SP-Kamerlid Renske Leijten - naar het 
belastingkantoor in Rotterdam. Zij wilden weten waarom zij als fraudeur waren bestempeld en zij 
eisten hun dossiers op. Nooit hadden zij te horen gekregen waar zij van beschuldigd werden en 
waarom zij te boek stonden als fraudeur. De ouders hadden succes: ze zouden hun dossiers krijgen. 
De ouders waren blij, maar tegelijkertijd ook sceptisch. Met goede reden bleek later, want toen zij 
hun dossiers kregen waren sommige delen volledig zwart gelakt.  

De ouders troffen elkaar daarvoor nog bij een emotioneel debat in de Tweede Kamer en daar 
hoorden de initiatiefnemer Joe ten Cate nog heel veel schrijnende verhalen. Een oplossing was nog 
lang niet in zicht, maar de feestdagen stonden voor de deur. Weer een kerst zonder cadeaus voor de 
kinderen, zonder een feestmaal en zonder een kerstboom. Na een nacht wakker liggen kwam het 
idee: dan regelen we het zélf wel. Dat idee mondde uit in het idee om een kerstactie te lanceren. De 
SP heeft hierbij geholpen. In 13 dagen tijd in december 2019 zijn zo honderden ouders en zo’n 1400 
kinderen geholpen aan een fijne en onbezorgde kerst. 

 



Hoe hebben we het aangepakt? 

Ouders konden zich voor een pakket melden via een formulier op de website. De ouders die het 
initiatief hebben genomen tot de toeslagenaffaire hebben alle aanmeldingen beoordeeld om 
mogelijk dubbele of dubieuze aanmeldingen er tussenuit te halen, maar dat is maar enkele keren 
voorgekomen. 

De SP heeft de ouders waar mogelijk ondersteund in hun actie: zorgde voor een locatie voor het 
inpakken, en door de pakketten, materialen en verzending te regelen. Ook kon de SP kosteloos een 
donatiepagina opzetten, zodat daadwerkelijk álle opbrengsten bij de ouders terecht kwamen en 
geen percentage ergens bij een donatiesite bleef hangen. De SP heeft alleen voorgeschoten uitgaven 
voor de kerstpakketten uit de donaties betaald. Elke euro is naar de kerstactie gegaan. 

De kerstactie heeft in 13 dagen tijd 56.241,20 euro opgehaald. Met het opgehaalde geld zijn 
kerstpakketten gemaakt voor 400 gezinnen en bijna 1400 kinderen. 

De kerstpakketten bestonden uit een leuke doos met daarin houdbare ingrediënten voor een 
kerstmaaltijd en iets lekkers. Verder zat er in het pakket nog speelgoed, een boek voor kinderen en 
enkele cadeaubonnen. Ouders konden zelf aangeven waar zij het meeste behoefte aan hadden. Bij 
het inpakken is daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Aan de hand daarvan hebben en het 
aantal leden van het gezin zijn er bonnen besteld van de Hema, Bol.com, supermarkten, Greetz Kids 
en Fashion Cheques. 

Daarnaast hebben we mensen die specifiek om een dagje uit vroegen kaartjes gegeven voor: de 
Efteling, Blijdorp, Bioscoop en Wild Lands. Van Burgers Zoo hebben we 7 kaarten cadeau gekregen. 
Ouders konden door een mail te sturen ook hun trein- en buskaartjes voor het uitje vergoed krijgen. 

In januari en februari zijn ouders die zich later in december hebben gemeld ook nog geholpen met 
bijvoorbeeld bovengenoemde bonnen en speelgoed. 

 
Een leuke dag voor alle ouders 

Na het versturen van de kerstpakketten en cadeaubonnen in januari en februari bleek er 12.288,09 
euro over te blijven van de donaties. Dit bedrag is apart gezet. De ouders hebben besloten dat met 
het overgebleven geld een leuke dag voor alle ouders georganiseerd moest worden. Helaas is door 
de coronacrisis een evenement voor een grote groep mensen tot nu toe niet mogelijk gebleken. 
Uiteraard zal elke euro van dit bedrag ook bestemd zijn voor de ouders en hun kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



In cijfers 

• Aantal aanmeldingen: 420 aanmeldingen. 
• Aantal kinderen geholpen: bijna 1400 kinderen. 

Beschrijving Uitgaven Inkomsten Verschil 
Donaties  56.241,20  
Portkosten, 
inpakmateriaal, etc. 

4.417,96    

Cadeaubonnen, 
speelgoed, etenswaren, 
dagjes uit, etc. 

39.535,15   

Totaal 43.953,11  56.241,20 12.288,09 

 

Naast donaties hebben we hulp gekregen van anderen of ontstonden er spontaan andere acties. Zo 
organiseerde Speelgoedwinkel Goed Speel Goed in Bloemendaal een eigen speelgoed-donatieactie. Er 
is een deel van het speelgoed verdeeld over het land. Ophalen kon in Rotterdam, Groningen en 
Drachten. De SP heeft hier ruimte voor beschikbaar gesteld. 

Ook kwam er een donatie binnen van eenmalig gebruikte kinderboeken die meegestuurd konden 
worden in de kerstpakketten. 

De ouders en de SP zijn deze mensen zeer dankbaar voor hun ideeën, acties en donaties. 

 


