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A.B. 21/47 

 

Onderwerp: Anticipatiebesluit op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 

(Kinderopvangtoeslagaffaire) 

 

Inleiding 

Op 18 januari jl. heeft het kabinet aangekondigd dat alle publieke schulden van ouders die in de 

kinderopvangtoeslagaffaire gedupeerd zijn, zullen worden kwijtgescholden. Gemeenten en 

waterschappen zijn gevraagd hieraan hun medewerking te verlenen, zodat gedupeerde ouders de 

toekomst met een schone lei in kunnen gaan. Wie een gedupeerde ouder is, wordt door de 

Belastingdienst bepaald. 

 

Zowel de waterschappen als gemeenten hebben bestuurlijk besloten hun medewerking te verlenen. 

Concreet betekent dit dat de waterschappen en de gemeenten, de openstaande schulden die 

gedupeerde ouders bij hen hebben zullen kwijtschelden. Het rijk heeft inmiddels toegezegd de kosten 

op basis van nacalculatie te zullen vergoeden aan de waterschappen en gemeenten en heeft hiervoor 

ook al bedragen gereserveerd. Dit betekent dat zowel het kwijt te schelden bedrag als de 

uitvoeringskosten die hieraan verbonden zijn, worden vergoed. Over de te volgen procedure volgt nog 

nadere informatie. 

 

Voor de kwijtschelding van belastingen in het kader van de kinderopvangtoeslagaffaire is een andere 

wettelijke grondslag nodig, dan de grondslag die we vanuit de reguliere kwijtschelding kennen. Hiertoe 

dient het bevoegd gezag een anticipatiebesluit te nemen. Voor de belastingen, heffingen en rechten 

waarvan de deelnemers de uitvoering hebben overgedragen aan SVHW is dit gelet op Artikel 4 lid 1 

(BELANGEN EN BEVOEGDHEDEN: Bevoegdheden) en Artikel 12 (HET DAGELIJKS BESTUUR: Bevoegdheden) 

van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 het Dagelijks Bestuur van SVHW. 

 

Met het besluit kan worden geanticipeerd op de inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie 

toeslagen, die op 1 januari 2022 in werking zal treden. De Verzamelwet zal onder andere voorzien in 

de grondslag voor het kwijtschelden van openstaande vorderingen van ouders die door de problemen 

rondom de kinderopvangtoeslagaffaire gedupeerd zijn. De Verzamelwet biedt ook de grondslag om 

openstaande schulden van de toeslagpartner van een gedupeerde ouder kwijt te schelden. Door te 

anticiperen op de wetgeving kan al dit jaar met de kwijtschelding worden gestart. 

 

De Belastingdienst zal hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 juli a.s. beginnen met de gegevensuitwisseling in 

het kader van de kwijtschelding. Het is belangrijk dat het Dagelijks Bestuur SVHW het besluit om op de 

Verzamelwet te anticiperen heeft genomen voordat de ambtenaar belast met de invordering de 

kwijtschelding in de praktijk verleent. In dit geval komt het er dus op neer dat het DB-besluit zo snel 

als mogelijk moet worden genomen.  

 

Het Dagelijks Bestuur vindt het vanwege het draagvlak en transparantie van belang dat dit onderwerp 

eerst in het Algemeen Bestuur wordt besproken voordat het Dagelijks Bestuur het anticipatiebesluit 

neemt. 

 

In de bijlage treft u aan: 

 

 DB-Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen (A.B 21/48). 
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Ter informatie: 

 VNG-bijlage: beoogde reikwijdte Verzamelwet hersteloperatie toeslagen d.d. 23 juni 2021 

(A.B. 21/49) 

 VNG-bijlage: format oplegger Collegebesluit (A.B. 21/50) 

 VNG-bijlage: format College besluit (A.B. 21/51) 

 UVW-bijlage: Ledenbrief DB besluit (A.B. 21/52) 

 UVW-bijlage: format DB besluit (A.B. 21/53) 

 UVW-bijlage: toelichting DB besluit (A.B. 21/54) 

 

Gewenste behandeling 

U wordt verzocht kennis te nemen van de inhoud van deze notitie. 

 

Toelichting 

 

Wettelijke grondslag kwijtschelding kinderopvangtoeslagaffaire 

Voor de kwijtschelding van belastingen in het kader van de toeslagaffaire is een andere wettelijke 

grondslag nodig dan de grondslag die we vanuit de reguliere kwijtschelding kennen. De afgelopen 

maanden is door de betrokken ministeries hard gewerkt aan de realisatie van een dergelijke nieuwe 

grondslag. In verband hiermee wordt een nieuw artikel (artikel 26a) aan de Invorderingswet 1990 

toegevoegd. Tegelijkertijd worden ook de Waterschapswet en de Gemeentewet gewijzigd. De grondslag 

wordt opgenomen in de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen (hierna ook de Verzamelwet of het 

wetsvoorstel). Het streven is om het wetsvoorstel als onderdeel van het Belastingplan 2022 in 

september a.s. bij de Tweede Kamer in te dienen. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 

2022. 

 

Anticiperen op wetgeving middels een beleidsbesluit 

Het kwijtschelden van schulden is voor gedupeerde ouders een belangrijke stap naar herstel; het biedt 

zekerheid, rust en zicht op een schuldenvrije nieuwe start. Het is daarom wenselijk dat de 

kwijtschelding in de praktijk zo spoedig mogelijk wordt verleend als haalbaar is. Het is in dit licht niet 

de bedoeling om ouders die door de Belastingdienst als gedupeerd zijn aangemerkt, tot na de 

inwerkingtreding van het wetsvoorstel op de kwijtschelding te laten wachten. Om die reden is het ook 

wenselijk dat er op de wetgeving kan worden geanticipeerd, zowel door de Belastingdienst als door 

waterschappen en gemeenten. Het wetsvoorstel voorziet in het met terugwerkende kracht codificeren 

van beleid en biedt om die reden voldoende handvatten en zekerheid om hierop te anticiperen. 

 

Om te anticiperen op de wetgeving is een hiertoe strekkend besluit van het Dagelijks Bestuur van SVHW 

nodig. In dit besluit bepaalt het dagelijks bestuur dat de openstaande belastingschulden (en daarmee 

samenhangende beschikkingen) van gedupeerde ouders en hun toeslagpartner, vooruitlopend op de 

inwerkingtreding van de Verzamelwet worden kwijtgescholden. In het besluit verleent het Dagelijks 

Bestuur goedkeuring aan de ambtenaar belast met de invordering om de kwijtschelding te verlenen. 

Het Dagelijks Bestuur verleent de ambtenaar belast met de invordering daarnaast goedkeuring om de 

kwijtschelding bij voor bezwaar vatbare beschikking te verlenen.  

 

In aanmerking komende belastingaanslagen 

Het gaat om de op 31 december 2020 openstaande belastingschulden die worden kwijtgescholden, van 

de gedupeerde ouder en van diens toeslagpartner. De bijkomende kosten, zoals rente of 
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incassokosten, worden ook kwijtgescholden. Ook de zakelijke belastingaanslagen die zijn opgelegd 

aan een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld aan een eenmanszaak) worden kwijtgescholden.  

 

Belastingschulden die betaald zijn, kunnen formeel niet meer worden kwijtgescholden omdat die door 

betaling al tenietgegaan zijn. Daarnaast wordt kwijtschelding verleend van alle na 31 december 2020 

nog te formaliseren belastingschulden, voor zover deze materieel betrekking hebben op de periode tot 

1 januari 2021. Als na 31 december 2020 een belastingschuld wordt betaald die materieel betrekking 

heeft op de periode tot 1 januari 2021 en die (dus) voor kwijtschelding in aanmerking komt, dan wordt 

dit betaalde bedrag terugbetaald. 

 

De onderstaande tabel geeft het overzicht per 4 juni 2021 van de personen, die zich hebben 

aangemeld als gedupeerde. De Belastingdienst bepaalt uiteindelijk wie als gedupeerde wordt 

aangemerkt. 

 

 

 

In dit overzicht zijn alleen de belastingen, heffingen en rechten opgenomen waarvan de uitvoering 

door de deelnemers is overgedragen aan SVHW. In het overzicht zijn de oninbaar geleden bedragen 

niet opgenomen, deze moeten nog door SVHW worden geïnventariseerd. 

 

Daarnaast zijn de uitvoeringskosten van SVHW niet opgenomen, omdat deze onder andere afhankelijk 

zijn van het daadwerkelijke aantal te verlenen kwijtscheldingen.  

 

Overig 

Het DB-besluit is een bewerking van het door de VNG op 24 juni 2021 gepubliceerde format. Dit 

format correspondeert met het door de UvW verspreidde format. 

 

De deelnemers dienen zelf nog wel een anticipatiebesluit te nemen voor publieke vorderingen, die 

binnen de beoogde reikwijdte van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen vallen, en voor de 

belastingen, heffingen en rechten waarvan de uitvoering niet is overgedragen aan SVHW. 

 

Klaaswaal, 30 juni 2021 

Deelnemer Aantal 

gedupeerden

Gedupeerden 

met 

openstaande 

vordering

Openstaand 

bedrag

Altena 33 5 € 3.526

Alblasserdam 44 4 € 1.462

Albrandswaard 95 16 € 10.215

Barendrecht 214 26 € 22.996

Brielle 38 7 € 2.420

Goeree-Overflakkee 75 6 € 2.057

Hardinxveld-Giessendam 15 2 € 613

Hellevoetsluis 126 13 € 3.650

Hoeksche Waard 109 9 € 2.776

Krimpenerwaard 72 3 € 1.212

Lansingerland 158 15 € 7.966

Nieuwkoop 33 4 € 4.341

Westvoorne 16 5 € 4.307

WSHD 5177 693 € 324.731

Totaal 6205 808 € 392.272


