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ONDERWERP 
Beleidsregels om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 
Heemstede 2021 
 
SAMENVATTING 
De beleidsregels om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 
stellen het college in staat om, vooruitlopend op de ingangsdatum van wetgeving 
per 1 januari 2022, te starten met het kwijtschelden van openstaande 
gemeentelijke schulden voor gedupeerde ouders van de 
kinderopvangtoeslagaffaire. 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
Wetsvoorstel Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 
 
BESLUIT B&W 

1. De Beleidsregels om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie 
toeslagen Heemstede 2021 vast te stellen; 

2. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (C-
stuk). 

 
AANLEIDING 
Naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire heeft het kabinet op 18 januari 
jl. aangekondigd dat schulden van gedupeerde ouders bij de Belastingdienst en 
andere publieke uitvoeringsorganisaties worden kwijtgescholden. Op de 
buitengewone algemene leden vergadering van de VNG van 12 februari 2021 is 
het voorstel over de kwijtschelding van gemeentelijke schulden aangenomen. 
 
Voor de kwijtschelding van publieke schulden is een wettelijke grondslag nodig. 
Om deze reden is het ‘wetsvoorstel Verzamelwet hersteloperatie toeslagen’ 
opgesteld. Dit wetsvoorstel wordt in september door de staatssecretaris van 
financiën ingediend bij de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding is 1 
januari 2022. 
 
Gezien het spoedeisend belang dat met de kwijtschelding gemoeid is, kan niet 
worden gewacht tot het wetsvoorstel formeel is bekrachtigd. Het Rijk vraagt 
Colleges een besluit te nemen waarin zij aangeven te anticiperen op de wetgeving 
die kwijtschelding mogelijk maakt. 
 
MOTIVERING 
Het anticiperen op het genoemde wetsvoorstel kan door middel van het vaststellen 
van bijgaande beleidsregels. Deze zijn opgesteld op basis van het format dat 
hiervoor is aangeleverd door de VNG. Het vaststellen van deze beleidsregels stelt 
onze invorderingsambtenaar in staat om, vooruitlopend op de ingangsdatum van 
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wetgeving per 1 januari 2022, te starten met het kwijtschelden van de openstaande 
vorderingen voor gedupeerde ouders en hun toeslagpartners.  
 
Reikwijdte 
Voor het belastingdomein en het sociaal domein hoeven geen aparte besluiten te 
worden genomen. In de beleidsregels is niet gekozen om in detail aan te geven 
welke vorderingen worden kwijt gescholden. Er wordt ten aanzien van de reikwijdte 
verwezen naar de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen. Dit is een bewuste 
keuze, omdat hiermee te allen tijde volledig wordt aangesloten bij de nog te 
formaliseren Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.  
 
Ambtshalve kwijtschelding 
Gedupeerde ouders en de toeslagpartners hoeven – anders dan bij de reguliere 
kwijtschelding – geen verzoek te doen om in aanmerking te komen voor 
kwijtschelding. De invorderingsambtenaar verleent de kwijtschelding ambtshalve.  
Om tot ambtshalve kwijtschelding over te kunnen gaan, moet de 
invorderingsambtenaar weten wie in aanmerking komt voor kwijtschelding. 
Hiervoor is een proces opgestart met de Uitvoeringsorganisatie Hersteloperatie 
Toeslagen (UHT). 
 
Aantallen gedupeerden 
Voor Heemstede zijn inmiddels drie gedupeerden bekend met een vordering bij de 
IASZ en drie gedupeerden met een vordering bij de GBKZ. Er verschijnen 
regelmatig updates, dus deze aantallen kunnen nog stijgen. 
 
Beroep en bezwaar 
Het kwijtschelden van de vordering is een (ambtshalve) besluit. Dit betekent dat er 
een beschikking wordt afgegeven waarbij tevens 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. 
 
FINANCIËN 
Het Rijk heeft toegezegd alle kosten die gemeenten maken bij het verlenen van de 
kwijtschelding op basis van nacalculatie volledig te vergoeden. 
 
PLANNING/UITVOERING 
Deze regeling treedt in werking, voor zover nodig met terugwerkende kracht, op 1 
juli 2021 en is van kracht tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie 
toeslagen in werking treedt. De bij ons bekende gemeentelijke vorderingen van 
gedupeerde ouders zijn al opgeschort. 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
De Beleidsregels worden na vaststelling in het Digitale Gemeenteblad 
bekendgemaakt. Vervolgens wordt in de Heemsteder een kennisgeving van de 
bekendmaking gepubliceerd. Dit collegevoorstel is opgesteld in overleg met de 
GBKZ. 
 
BIJLAGEN 
Beleidsregels om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 
Heemstede 2021 


