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Besluit om te anticiperen op Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

Kennisnemen van
Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen om vroegtijdig te kunnen starten

met het kwijtschelden van publieke schulden.

lnleiding
Op 18 januari 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat schulden van gedupeerden van de

kindertoeslagaffaire 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 2O2Lis

het voorstel over de kwíjtschelding gemeentelijke vorderingen voor de gedupeerde ouders van de

kinderopvangtoeslagaffaire aangenomen.

De afgelopen maanden is door de betrokken ministeries en organisaties gewerkt aan het creëren van een

grondslag voor het kwijtschelden van de publieke schulden. Het bestaande kader van wet- en regelgeving

voorziet niet in de mogelijkheid om de schulden van gedupeerden en hun toeslagpartner op de generieke

wijze kwijt te schelden. Daarom is een nieuwe grondslag noodzakelijk. 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 L ianuari 2022.

I nformatie/kernboodschap
Het college van B&W heeft besloten te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperat¡e toeslagen. Het

nemen van het besluit stelt het college en de aangewezen lnvorderingsambtenaar in staat om te starten

met het kwijtschelden van de openstaande (publieke) vorderingen voor gedupeerde ouders en hun

toeslagpartners. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de landelijke oproep. Het kwijtschelden van de

publieke schulden biedt gedupeerde ouders rust, zekerheid en zicht op een nieuwe schuldenvrije start. Er

wordt recht gedaan aan de gedupeerde ouders om te komen tot herstel van vertrouwen in de overheld.

Consequenties
Staatssecretaris Van Huffelen heeft toegezegd dat alle kosten die gemeenten maken in kader van de

hersteloperatie toeslagenaffaire op basis van nacalculatie zal worden vergoed. Het betreft de bedragen

van openstaande vorderingen, inclusief rente en kosten voor incasso (gerechtsdeurwaarders). Hiernaast

stelt het rijk een nog vast te stellen forfaitair bedrag ter beschikking voor de uitvoering van het proces van

kwijtschelding.

De kwijtschelding wordt ambtshalve verleend. Dit betekent dat de Belastingdienstfioeslagen gegevens

gaat verstrekken aan gemeenten en waterschappen, zodal zij op eigen initiatief de vorderingen kunnen

kwijtschelden. Elke gemeente, GR en/of waterschap heeft een contactpersoon lnvordering opgegeven bij

de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Op het gebied van gemeentelijke belastingen ontvangt

de Belastingsamenwerking West-Brabant deze informatie. Op dit moment is in totaal, conform het

Moratorium Kindertoeslagaffaire, een bedrag van € L4.158,85 opgeschort aan gemeentelijke belastingen.



Een moratorium is een rechtsmiddel waarbij het crediteuren voor een bepaalde tíjd onmogelijk wordt
gemaakt om, ten behoeve van de betal¡ng van schulden, zich te verhalen op het vermogen van de
debiteur.
Of er ook vorderingen zijn bij het Werkplein is op dit moment niet bekend. Pas na het besluit te anticiperen
ontvangt de contactpersoon invordering van de D6-gemeenten de gegevens van inwoners die in
aanmerking komen voor kwijtschelding.

Communicatie
Voor en tijdens het besluitvormingsproces is afgestemd met de D6-gemeenten, het Werkplein Hart van
West-Brabant en de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Vervolg(procedure)
De gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de acties en aanvullende acties
omtrent de toeslagenaffaire. Dit wordt gedaan in de vorm van een raadsmededeling wanneer er sprake is

van nieuwe ontwikkelingen.

Bijlagen

Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd.
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