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Onderwerp: Verzamelwet hersteloperatie toeslagenaffaire 
 
Voorgesteld besluit 
1. Kennisnemen van het VNG-voorstel om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie 
toeslagen;  
2. Kennisnemen van het voornemen dat de invorderingsambtenaar zal anticiperen op de Verzamelwet 
hersteloperatie toeslagen;  
3. Kennisnemen van het voornemen dat de gemeenteambtenaar, die belast is met de invordering van 
gemeentelijke belastingen, de kwijtschelding ambtshalve verleent als het gaat om vorderingen 
genoemd in het beoogde artikel 1.2 van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen;  
4. De beleidsregel ‘Anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen VNG’ vaststellen als 
intentiebeleidsregel;  
5. De raad informeren. 
 
Inleiding 
Op 18 januari 2021 kondigde het kabinet aan dat schulden bij de Belastingdienst en Toeslagen en 
andere publieke uitvoeringsorganisaties worden kwijtgescholden. Ook gemeenten en waterschappen 
zijn gevraagd om openstaande vorderingen kwijt te schelden. Op de buitengewone algemene leden 
vergadering van de VNG van 12 februari 2021 is het voorstel over de kwijtschelding gemeentelijke 
vorderingen voor de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire aangenomen. Gemeenten 
hebben de VNG opgeroepen om hun inhoudelijk en financieel comfort te geven zodat ze over kunnen 
gaan tot het stoppen van beslaglegging en dwanginvordering van gemeentelijke vorderingen en het 
daadwerkelijk kwijtschelden. Gemeenten hebben dit comfort nodig om het juiste te kunnen doen voor 
de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire. De afgelopen maanden hebben de 
betrokken ministeries en organisaties hard gewerkt aan het creëren van een grondslag voor het 
kwijtschelden van de publieke schulden. Dit resulteerde 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. 
 
Het nemen van het besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen stelt het 
college en de aangewezen invorderingsambtenaar in staat om te starten met het kwijtschelden van de 
openstaande vorderingen voor gedupeerde ouders en hun toeslagpartners. Dit is vooruitlopend op de 
ingangsdatum van wetgeving per 1 januari 2022. 
 
Beleidsreferentie 

→ Verzamelwet hersteloperatie toeslagen (nog in wording) 

→ Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

→ Collegebesluit ‘Machtiging Belastingdienst hersteloperatie toeslagenaffaire’, van 2 februari 
2021 

 
Doelstelling 
Financiële ondersteuning bieden aan inwoners van de gemeente Noordoostpolder die gedupeerd zijn 
door de kinderopvangtoeslag affaire. 
 
Argumenten 
1.1 Gedupeerde ouders verdienen een zoveel mogelijke schuldenvrije toekomst 
Gebleken is dat een groot aantal inwoners door de hardheid van het stelsel van de 
kinderopvangtoeslag onevenredig zijn benadeeld. Dit bracht hen in zorgelijke (financiële) problemen, 
waar sommigen nog steeds in verkeren. Gedupeerde ouders hebben recht op het forfaitaire bedrag 



 

 

van € 30.000, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen. In 
de gemeente Noordoostpolder zijn er 63 gemelde gedupeerden, hiervan zijn 4 gezinnen bekend met 
vorderingen vanuit ons.  
 
2.1/3.1 De invorderingsambtenaar heeft de bevoegdheid kwijtschelding te verlenen 
Gedupeerde ouders en de toeslagpartners hoeven – anders dan bij de reguliere kwijtschelding – geen 
verzoek bij de gemeente te doen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding. De aangewezen 
invorderingsambtenaar verleent de kwijtschelding ambtshalve. Om tot ambtshalve kwijtschelding over 
te kunnen gaan, moet de invorderingsambtenaar weten wie in aanmerking komt voor kwijtschelding. 
Deze gegevens zullen door de Uitvoeringsorganisatie Hersteloperatie Toeslagen (UHT) geleverd 
worden aan de opgegeven contactpersoon. 
 
2.2/3.2 Het kwijtschelden van de vordering is een ambtshalve besluit 
Dit betekent dat er een beschikking wordt afgegeven waarbij de beroep- en bezwaarclausule op basis 
van de Awb is opgenomen. Dit geldt – in afwijking van het reguliere proces – ook voor het verlenen 
van kwijtschelding voor het belastingdomein.   
 
4.1 Het kan bijdragen aan het terugwinnen van vertrouwen in de overheid 
Het zo snel als 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. Het college 
kan zich op deze manier inzetten om een bijdrage te leveren en recht te doen aan gedupeerde ouders 
om te komen tot herstel van vertrouwen in de overheid. 
 
4.2 Er is financiële ruimte om de invorderingen kwijt te schelden voor gedupeerde ouders 
Het Rijk heeft toegezegd alle kosten die gemeenten zullen maken bij het verlenen van de 
kwijtschelding op basis van nacalculatie volledig te vergoeden. 
 
4.3 Het college is bevoegd dit besluit te nemen 
Het college kan als bestuursorgaan een beleidsregel vaststellen als zij een nadere uitleg wil geven 
over de wijze waarop een bevoegdheid wordt uitgeoefend (artikel 4:81 Awb). Het gaat om een 
intentiebeleidsregel waarin wordt geanticipeerd op toekomstige wetgeving (zie bijlage 4).  
 
Kanttekeningen 
4.1 Het kwijtschelden van de vorderingen zal niet in alle gevallen de problemen oplossen 
Sommige gedupeerde gezinnen hebben door de financiële problemen, ook andere problemen 
ondervonden. We hebben alle gedupeerden in de gemeente Noordoostpolder in beeld en contact met 
hen gelegd. De gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen dat ontvangen. Hiervoor is 
op 2 februari 2021 een besluit genomen. 
 
Planning/Uitvoering 
Na uw besluit informeren wij gedupeerde ouders uit onze gemeente middels een brief. Zoals genoemd 
zijn dit maar een paar inwoners, die we ook al telefonisch spraken omdat ze als gedupeerde bekend 
zijn.  
 
Bijlagen 

1. Toelichting Collegebesluit anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen  
2. Opgemaakte brief met informatie over schulden en kwijtscheldingen 
3. Routekaart hersteloperatie kinderopvangtoeslag 
4. Beleidsregel Anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen VNG 
5. Vraag en antwoorden - Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire  

 

https://vng.nl/artikelen/vraag-en-antwoorden-ondersteuning-gedupeerde-ouders-kinderopvangtoeslagaffaire#kwijtschelding

