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Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
Geachte raadsleden,
Hierbij informeren we u over het besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie
toeslagen.
Door problemen met de kinderopvangtoeslag zijn duizenden ouders in Nederland getroffen.
Op 18 januari jl. heeft het kabinet aangekondigd dat schulden bij de Belastingdienst en
Toeslagen en andere publieke uitvoeringsorganisaties worden kwijtgescholden.
In de afgelopen maanden is door de betrokken ministeries en organisaties hard gewerkt aan
het creëren van een grondslag voor het kwijtschelden van de publieke schulden. Dit heeft
geresulteerd in de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen. De beoogde inwerkingtreding is 1
januari 2022.
Gezien het spoedeisend belang dat met kwijtschelding gemoeid is, kan niet gewacht worden
tot het wetsvoorstel formeel is bekrachtigd. Het kwijtschelden van de publieke schulden biedt
gedupeerde ouders rust, zekerheid en zicht op een nieuwe schuldenvrije start. Om die reden
is het wenselijk dat gemeenten kunnen anticiperen op de grondslag voor kwijtschelding die
met dit wetsvoorstel wordt beoogd. Het wetsvoorstel biedt voldoende handvatten en
zekerheid voor gemeenten om hierop te anticiperen.
Het rijk heeft toegezegd alle kosten die gemeenten zullen maken bij het verlenen van de
kwijtschelding op basis van nacalculatie volledig te vergoeden.
Met het besluit start het college met kwijtschelden van openstaande vorderingen aan
gedupeerden en hun toeslagpartners.
Peildatum 31 december 2020
De openstaande vorderingen die op 31 december 2020 niet waren voldaan (en betrekking
hadden op die periode) worden kwijtgescholden. Vorderingen die zijn geformaliseerd op een
latere datum dan 31 december 2020, maar materieel wel zien op deze periode, worden
kwijtgescholden. Schulden die zijn ontstaan na 1 januari 2021 worden niet kwijtgescholden.
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Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan de aangenomen ‘Motie SP-LD-D66
Medewerking kwijtschelden schulden als gevolg van toeslagenaffaire’.
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