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Onderwerp 

Afdoening van motie 'Duidelijkheid over kwijtschelding gemeentelijke 

schulden gedupeerden toeslagenaffaire' 

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking van de raadsmededeling ‘Stand van zaken ondersteuning 

gedupeerden toeslagenaffaire’ (RIS308154) op 20 mei 2021 de door het raadslid mevrouw  

Klokkenburg-Reedeker ingediende motie ‘'Duidelijkheid over kwijtschelding gemeentelijke schulden 

gedupeerden toeslagenaffaire' (RIS308874) aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt: 

 

Cconstaterende, dat:  

-  het kabinet een compensatieregeling voor gedupeerden van de toeslagenaffaire in het leven heeft 

geroepen, waarbij alle gedupeerden een schadevergoeding van €30.000 ontvangen1; 

-  de gemeente Den Haag voor het voorstel van de VNG heeft gestemd, waarin de VNG oproept 

gemeentelijke vorderingen op de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire kwijt te 

schelden, zodra er duidelijkheid is over de strategie en het kader van alle schulden van de 

gedupeerde ouders2;  

- het college heeft aangegeven dat het om €43.000 aan openstaande vorderingen bij de gemeente 

gaat3; 

 

Overwegende, dat:  

- diverse gemeenten, waaronder Lelystad4 en Rotterdam5, niet wachten op duidelijkheid hierover, 

maar nu al communiceren naar gedupeerden dat zij gemeentelijke schulden zullen 

kwijtschelden; 

 

 

 

 

 

 
1 https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/catshuisregeling-kinderopvangtoeslag/ 

2 https://vng.nl/sites/default/files/2021-02/bestuursvoorstel-balv-kwijtschelding-gedupeerden-toeslagenaffaire-050221.pdf  

3 RIS308154 

4 https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Lelystad/ddac4d74-cf5c-437e-a850-29ef372193f6  

5 https://www.rijnmond.nl/nieuws/203227/Rotterdam-scheldt-duizenden-slachtoffers-van-toeslagenaffaire-schulden-kwijt  
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Verzoekt het college: 

- de openstaande gemeentelijke schulden, gerelateerd aan de toeslagenaffaire, van gedupeerden 

in  de toeslagenaffaire - zodra de kaders duidelijk zijn - kwijt te schelden, ook in het geval dat het 

Rijk deze schulden niet (volledig) compenseert en deze kwijtschelding snel en helder te 

communiceren naar alle gedupeerden. 

 

Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

In eerdere bestuurlijke stukken (RIS 307584; RIS 308154) heeft het college aangegeven mee te werken 

aan een duidelijke en uitvoerbare regeling voor het kwijtschelden van gemeentelijke schulden van 

gedupeerde ouders. De afgelopen maanden is er door de betrokken ministeries en organisaties hard 

gewerkt aan een regeling voor het kwijtschelden van de publieke schulden. Dit heeft geresulteerd in de 

Verzamelwet hersteloperatie toeslagen. Dit wetsvoorstel zal in september door de staatssecretaris van 

Financiën worden ingediend bij de Tweede Kamer. 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 zo snel mogelijk kwijtschelden van de publieke schulden is een 

essentieel onderdeel van het herstellen van het collectief onrecht dat deze inwoners door de overheid is 

aangedaan. Daarom gaat het college vooruitlopend op de wet al schulden van gedupeerde ouders 

kwijtschelden. Het wetsvoorstel biedt hiervoor de mogelijkheden. Eind juni neemt het college hiertoe 

een besluit. Dit collegebesluit omvat zowel het belastingdomein als het sociaal domein. Tot het moment 

van kwijtschelding blijft de 'pauzeknop’ van het moratorium van toepassing. 

 

Het collegebesluit gebaseerd op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen bevat de volgende 

beleidslijn. 

• Het college zal ambtshalve kwijtschelding verlenen;  

• Openstaande vordering(en) van de gedupeerde ouder, danwel van de huidige toeslagpartner 

op d.d. 31 december 2020 worden kwijtgescholden;  

• De vordering dient materieel betrekking te hebben op de periode van voor 1 januari 2021;  

• Schulden binnen het sociale zekerheidsdomein die zijn ontstaan door ernstig misbruik of 

nalatigheid worden niet kwijtgescholden; 

 

Schulden met een zakelijk karakter, zijnde leningen voor bedrijfskapitaal, vorderingen op de 

gedupeerde als werkgever (LKS Pwet), zijn landelijk nog onderwerp van discussie. Zodra hier 

duidelijkheid over is, zal het gemeentelijk beleid hierop worden aangepast. 

 

Als het collegebesluit is vastgesteld, dan kunnen de openstaande vorderingen van gedupeerde ouders 

worden kwijtgescholden. Belastingdienst/Toeslagen stelt de namen van gedupeerden die het forfaitaire 

bedrag van € 30.000,- hebben ontvangen beschikbaar. Gedupeerden worden zo spoedig mogelijk na dit 

collegebesluit via een beschikking op de hoogte gesteld van de kwijtschelding. We hebben daarbij 

aandacht voor de tekst van de beschikking die invoelend en begrijpend wordt opgesteld.  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


