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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 

Nummer 2021/320090 

Portefeuillehouder Roduner, F.J. 

Programma/beleidsveld 3.3 Schulden 

Afdeling SMSR 

Auteur Molenaar, M. 

Telefoonnummer 023-5113368 

Email mmolenaar@haarlem.nl 

Kernboodschap  Landelijk zijn duizenden ouders gedupeerd door de manier waarop de 

Belastingdienst/Toeslagen is omgegaan met de kinderopvangtoeslag. Het is voor 

de gedupeerde ouders diens toeslagpartner van de kinderopvangtoeslagaffaire 

van belang dat zij een nieuwe start kunnen maken, dit is onmogelijk met schulden. 

Het kwijtschelden van de publieke schulden levert een belangrijke bijdrage aan 

het kunnen maken van een nieuwe start. De Verzamelwet hersteloperatie 

toeslagen gaat voorzien in een grondslag voor het kwijtschelden van schulden 

binnen zowel het belastingdomein als het sociaal domein, de beoogde 

inwerkingtreding is 1 januari 2022. Met dit besluit wordt het mogelijk gemaakt te 

anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Niet van toepassing 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie toeslagenaffaire  

2021/42953 in college 2 februari 2021 

Besluit College  

d.d. 29 juni 2021 

 

 

1. De gemeentelijke vorderingen op ouders en diens toeslagpartner die 

gedupeerd zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag, en 

daardoor recht hebben op het forfaitaire bedrag van €30.000,-, vooruitlopend 

op de inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt 

te schelden.  

2. De publieke vorderingen die binnen de beoogde reikwijdte van de 

Verzamelwet hersteloperatie toeslagen vallen ambtshalve kwijt te schelden. 

3. Goed te keuren dat de gemeenteambtenaar belast met de invordering van 

gemeentelijke belastingen de kwijtschelding ambtshalve verleent als het gaat 

om vorderingen die binnen de beoogde reikwijdte van de Verzamelwet 

hersteloperatie toeslagen vallen. 

4. Om de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke 

belastingen kwijtschelding van een belastingaanslag aan een gedupeerde 

ouder te laten verlenen bij een voor bezwaar vatbare beschikking waarop 

Hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van 

overeenkomstige toepassing is. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2021/02-februari/10:00/Machtiging-Belastingdienst-Toeslagen-hersteloperatie-toeslagenaffaire
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5. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na 

die van de bekendmaking en is van kracht tot het moment dat de 

Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in werking treedt. 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Landelijk zijn duizenden ouders gedupeerd door de manier waarop de Belastingdienst/Toeslagen is 

omgegaan met de kinderopvangtoeslag. Een deel van de gedupeerde ouders heeft of had 

problematische schulden, die mede zijn veroorzaakt of verergerd door de problemen rond de 

kinderopvangtoeslag. Het is voor de gedupeerde ouders en diens toeslagpartner van de 

kinderopvangtoeslagaffaire van belang dat zij na de herstelbetaling een nieuwe start kunnen maken, 

dit is onmogelijk met schulden.  

 

Op 18 januari 2021 heeft het kabinet aangekondigd 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.  

 

Naar aanleiding van dit besluit van gemeenten, heeft het rijk toegezegd alle kosten die gemeenten 

zullen maken bij het verlenen van de kwijtschelding op basis van nacalculatie volledig te vergoeden. 

Tevens is er de afgelopen maanden door de betrokken ministeries en organisaties hard gewerkt aan 

het creëren van een grondslag 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.  

 

Het kabinet streeft ernaar de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in september bij de Tweede 

Kamer in te dienen. Dit betekent dat de wettelijke grondslag op 1 juli 2021 nog niet gerealiseerd is. 

Gezien het spoedeisend belang dat met kwijtschelding gemoeid is, kan niet gewacht worden tot het 

wetsvoorstel formeel is bekrachtigd. Het kwijtschelden van de publieke schulden biedt gedupeerde 

ouders rust, zekerheid en zicht op een nieuwe schuldenvrije start.  
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Het is wenselijk dat gemeenten anticiperen op de grondslag voor kwijtschelding die met dit 

wetsvoorstel wordt beoogd. Het wetsvoorstel voorziet in het met terugwerkende kracht codificeren 

van beleid in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Om die reden biedt het voorstel 

voldoende handvatten en zekerheid voor colleges om hierop te anticiperen middels dit besluit. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. De gemeentelijke vorderingen op ouders en diens toeslagpartner die gedupeerd zijn door de 

problemen rondom de kinderopvangtoeslag, en daardoor recht hebben op het forfaitaire 

bedrag van €30.000,-, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Verzamelwet 

hersteloperatie toeslagen, kwijt te schelden.  

2. De publieke vorderingen die binnen de beoogde reikwijdte van de Verzamelwet 

hersteloperatie toeslagen vallen ambtshalve kwijt te schelden. 

3. Goed te keuren dat de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke 

belastingen de kwijtschelding ambtshalve verleent als het gaat om vorderingen die binnen de 

beoogde reikwijdte van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen vallen. 

4. Om de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen 

kwijtschelding van een belastingaanslag aan een gedupeerde ouder te laten verlenen bij een 

voor bezwaar vatbare beschikking waarop Hoofdstuk V van de Algemene wet inzake 

rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing is. 
1. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na die van de 

bekendmaking en is van kracht tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie 

toeslagen in werking treedt. 

3. Beoogd resultaat 

Het is voor de gedupeerde ouders en diens toeslagpartner van de kinderopvangtoeslagaffaire van 

belang een nieuwe start te kunnen maken zonder schulden. Het kwijtschelden van de publieke 

schulden levert hier een belangrijke bijdrage aan.  
 

4. Argumenten 

1. Vertrouwen in overheid herstellen 

Het is gebleken dat een groot aantal ouders door de huidige inrichting van het stelsel van de 

kinderopvangtoeslag onevenredig is benadeeld waardoor zij in ernstige problemen zijn gebracht. Het 

college zet zich in om een bijdrage te leveren en recht te doen aan de gedupeerde ouders om zo het 

vertrouwen in de overheid mede te kunnen herstellen. Het zo snel als mogelijk kwijtschelden van de 

publieke schulden levert hier een belangrijke bijdrage aan. 

 

2. Het besluit sluit aan op het nieuwe beleid 

Een nieuwe start maken met schulden is nagenoeg niet mogelijk. De Verzamelwet hersteloperatie 

toeslagen biedt de grondslag om gemeentelijke vorderingen op gedupeerde ouders en diens 
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toeslagpartner kwijt te schelden. Het college acht het wenselijk om, vooruitlopend op de 

inwerkingtreding per 1 januari 2022, te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Uitwisseling data Belastingdienst met gemeente 

Voor het proces van kwijtschelden zijn (actuele) gegevens nodig van zowel de gedupeerde ouder als 

de toeslagpartner in de zin van de Awir art. 3. De gemeente is afhankelijk van de gegevens die de 

Belastingdienst/Toeslagen aan haar levert. Tijdige en zorgvuldige gegevensuitwisseling is een 

randvoorwaarde bij het kwijtscheldingsproces.   

 

Anticiperen op wetgeving 

De Verzamelwet hersteloperatie toeslagen is nog niet ingediend bij de Tweede Kamer en dus nog 

niet in werking getreden. Dit betekent dat er mogelijk nog amendementen op de wet ingediend 

kunnen worden. Het is te voorzien dat wijzigingen van het voorstel eerder zal leiden tot verruiming 

dan van een beperking. 

 

Financiën  

Eind juni verwacht de Belastingdienst/Toeslagen de gegevens te verstrekken van gedupeerde ouders 

die recht hebben op het forfaitaire bedrag van €30.000,-. Met deze gegevens wordt inzichtelijk 

hoeveel ouders in Haarlem door de Belastingdienst/Toeslagen zijn aangemerkt als gedupeerde en 

om welke gemeentelijke vorderingen het gaat. Het Rijk heeft toegezegd alle kosten die de gemeente 

maakt om vooruitlopend op de wetgeving kwijt te schelden, te vergoeden op basis van nacalculatie.  

 

6. Uitvoering 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking van dit 

collegebesluit en is van kracht tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in 

werking treedt. De beoogde inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen is  

1 januari 2022. 

 


