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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het besluit om te anticiperen op de Verzamelwet
hersteloperatie toeslagen.
Ons besluit
In onze vergadering hebben we besloten het besluit om te antic iperen op de Verzamelwet hersteloperatie
toeslagen vast te stellen.
Toelichting
Aanleiding
Het kabinet heeft op 18 januari 2021 aangekondigd dat nog openstaande schulden bij de Belastingdienst en
Toeslagen en andere publieke uitvoeringsorganisaties worden kwijtgescholden voor de gedupeerden van de
toeslagenaffaire. Ook gemeenten en waterschappen zijn gevraagd om openstaande vorderingen kwijt te
schelden. In de algemene ledenvergadering van de VNG is het voorstel over de kwijtschelding van
gemeentelijke vorderingen voor gedupeerde ouder en de toeslagpartner van de gedupeerde ouder van de
kinderopvangtoeslagaffaire aangenomen.
Argumenten en afwegingen
Er is nog geen wetgeving vastgesteld voor het kwijtschelden van de publieke vorderingen. Het rijk heeft
daarom de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in ontwikkeling, waarin de grondslag wordt opgenomen
om openstaande vorderingen op de gedupeerde ouder en zijn/haar toeslagpartner kwijt te schelden. Deze
wet zal voorzien in een grondslag voor zowel het Belastingdomein, o.a. de Gemeentelijke Belastingen als
het Sociaal Domein.
Er wordt door het kabinet wordt naar gestreefd om deze Verzamelwet in september 2021 bij de Tweede
Kamer in te dienen. Dit betekent dat de wettelijke grondslag op 1 juli 2021 nog niet gerealiseerd zal zijn.
Gezien het spoedeisend belang dat met kwijtschelding gemoeid is, kan er niet gewacht worden tot het
wetsvoorstel formeel bekrachtigd is.
Het kwijtschelden van de openstaande publieke schulden biedt gedupeerde ouders rust, zekerheid en z ich
op een nieuwe schuldenvrije start. Om die reden is gemeenten gevraagd al vast te anticiperen op de
Verzamelwet.
Welke doelgroep komt in aanmerking voor kwijtschelding
Kwijtschelding geldt voor de gedupeerde ouder en ook voor zijn/haar toeslagpartner. Een gedupeerde ouder
is een ouder die volgens de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) op basis van de lichte toets of
integrale beoordeling in aanmerking komt voor de Catshuisregeling (het forfaitaire compensatiebedrag van
€30.000,-).

Welke vorderingen worden kwijtgescholden
Er wordt gekeken naar de datum van 31 december 2020. Openstaande schulden die zijn ontstaan na 1
januari 2021 worden niet kwijtgescholden.
Ook vorderingen die zijn ontstaan vanuit werkgeverschap zijn uitgesloten.
Of zakelijke openstaande schulden (BBZ krediet, TOZO) ook kwijtgescholden zullen worden is nog onzeker.
Er wordt op korte termijn hierover een uitslag verwacht vanuit het ministerie van SZW
Waarom vindt het college het belangrijk om het besluit te nemen de publieke schulden kwijt te
schelden:
Het college vindt het belangrijk omdat:
1.
de gedupeerden onevenredig zijn benadeeld waardoor zij ernstig in de (financiële) problemen zijn
gebracht;
2.
deze ouders een zoveel mogelijke schuldenvrije toekomst verdienen;
3.
het een onderdeel is van het herstellen van het collectief onrecht dat deze inwoners door de overheid
is aangedaan en;
4.
het college zich hiermee inzet om een bijdrage te leveren en recht te doen aan de gedupeerde ouders
om te komen tot herstel van vertrouwen in de overheid.
Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.
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