
 

 

  

 
 

 

 

 
 

De leden-waterschappen 

   

datum ons kenmerk contactpersoon 

15 juni 2021 113604/RN mw. V.M. Anches 

   

bijlage(n) uw kenmerk e-mail 
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betreft  doorkiesnummer 

Format voor DB-besluit anticipe-

ren op Verzamelwet herstelope-

ratie toeslagen 

 070 – 35 19 820 

 

 

 

Geachte leden, 

 

Hierbij doen wij u het format toekomen voor het door uw dagelijks bestuur te nemen besluit om te antici-

peren op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen. Wij vragen u te bevorderen dat het besluit spoedig 

wordt genomen. Het besluit is nodig om al dit jaar kwijtschelding van openstaande belastingschulden aan 

gedupeerde ouders te kunnen verlenen. In deze ledenbrief lichten wij dit nader toe.  

 

Inleiding 

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

faire 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. 

Op 26 februari jl. hebben de waterschappen bestuurlijk besloten hun medewerking te verlenen aan de af-

wikkeling van de toeslagaffaire. Concreet betekent dit dat de waterschappen, net als de gemeenten, de 

openstaande schulden die gedupeerde ouders bij hen hebben zullen kwijtschelden. Een voorwaarde die 

de waterschappen hebben gesteld is dat het rijk de kosten (uitvoeringskosten en gederfde belastingop-

brengsten) moet vergoeden. Het rijk heeft inmiddels toegezegd de kosten op basis van nacalculatie te zul-

len vergoeden en heeft hiervoor ook al bedragen gereserveerd.  

Wie een gedupeerde ouder is, wordt door de Belastingdienst bepaald.  

 

Wettelijke grondslag kwijtschelding toeslagaffaire  

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

slag 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 ver-

band 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 Ver-

zamelwet 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.  
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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 ou-

ders die door de Belastingdienst als gedupeerd zijn aangemerkt, tot na de inwerkingtreding van het wets-

voorstel 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 vol-

doende handvatten en zekerheid om hierop te anticiperen.  

Om te anticiperen op de wetgeving is een hiertoe strekkend besluit van het dagelijks bestuur van het wa-

terschap nodig. In dit besluit bepaalt het dagelijks bestuur1 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 

bestuur verleent de ambtenaar belast met de invordering daarnaast goedkeuring om de kwijtschelding bij 

voor bezwaar vatbare beschikking te verlenen. Wanneer een Gemeenschappelijke Regeling de heffing en 

de invordering van belastingen verzorgt, wordt met het DB-besluit dus goedkeuring  aan de invorderings-

ambtenaar van de gemeenschappelijke regeling verleend om te anticiperen op de toekomstige wetgeving.  

Het is overigens voorstelbaar dat het besluit door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling (en dus 

niet door het dagelijks bestuur van het waterschap) wordt genomen. Dit hangt af van de inrichting van de 

Gemeenschappelijke Regeling en de aan haar overgedragen bevoegdheden. Wij vragen u zelf na te gaan 

hoe dit in uw situatie georganiseerd is.  

Het format voor het besluit van het dagelijks bestuur stellen wij u hierbij ter beschikking (zie de bijlage bij 

deze brief). Het format is afgestemd met de VNG, die aan haar leden een vergelijkbaar modelbesluit ter 

beschikking heeft gesteld.  

 

Gegevensuitwisseling 

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

kader van de kwijtschelding. Het is belangrijk dat uw bestuur het besluit om op de Verzamelwet te antici-

peren 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 geno-

men. Het besluit moet in het Waterschapsblad worden gepubliceerd.  

Als het waterschap de heffing en invordering van de waterschapsbelastingen aan een belastingsamenwer-

king heeft overgedragen, vragen wij u om de belastingorganisatie op de hoogte te houden van het mo-

ment waarop het besluit van het dagelijks bestuur wordt gepubliceerd, zodat de ambtenaar belast met de 

invordering van het samenwerkingsverband weet vanaf welk moment de kwijtschelding in gang kan wor-

den gezet. Wij zullen aan de ambtenaren belast met de invordering overigens nog een voorbeeldbrief 

kwijtschelding (brief waarmee de gedupeerde ouder over de kwijtschelding wordt geïnformeerd) ter be-

schikking stellen. Op deze wijze hopen wij de eenduidigheid in de communicatie richting de gedupeerde 

ouders te bevorderen. Ook deze brief zullen wij met de VNG afstemmen. 

Een kopie van deze ledenbrief sturen wij ter kennisneming naar de directeuren van de belastingsamen-

werkingen.  

 

 

 

 

 

 

 
1 Ter vergelijking: op het niveau van de Belastingdienst wordt het besluit om op wetgeving te anticiperen door de 

staatssecretaris van Financien genomen en op het niveau van de gemeente wordt hiertoe door het college van burge-

meester en wethouders besloten.  
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Wij hopen u met het format van dienst te zijn. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Virginia  

Anches via vanches@uvw.nl of via 06 - 51 74 70 49. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Meindert Smallenbroek 

Algemeen directeur 

 

 


