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Graag informeren wij u over de huidige stand van zaken rondom de toeslagenaffaire. In deze raadsinformatiebrief 

kunt u lezen welke taken wij van de Belastingdienst/Toeslagen hebben gekregen omtrent de steun aan de 

gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire.  

 

Ondersteuning aan ouders 

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen 

compenseert hen daar financieel voor, maar dit is niet altijd voldoende. Om de ouders waarbij problemen zijn 

ontstaan te kunnen ondersteunen, hebben de VNG en Belastingdienst/Toeslagen gewerkt aan een zorgvuldige 

gegevensuitwisseling tussen Belastingdienst/ Toeslagen en gemeenten. Dit heeft er toe geleid dat ons Zorgteam van 

februari de gegevens ontvangt van de ouders die zich bij de Belastingdienst/Toeslagen hebben gemeld als 

gedupeerde van de toeslagenaffaire. Aan de hand van deze gegevens is contact met de ouders gezocht. Aan de 

ouders is gevraagd of het Zorgteam ondersteuning kan bieden rondom huisvesting, psychisch welbevinden, schulden, 

inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Ook via het Koggennieuws zijn ouders opgeroepen om zich bij het 

Zorgteam te melden als zij ondersteuning nodig hebben. 

Twee gezinnen maken op dit moment gebruik van de ondersteuning die het Zorgteam kan bieden.  

Compensatie van € 30.000 aan gedupeerde ouders 

Voor de ouders die zich hebben gemeld als gedupeerde zijn er nog veel onzekerheden. De Belastingdienst voert 

namelijk een lichte toetst en een integrale beoordeling uit om te kunnen beoordelen of ouders gedupeerde zijn van 

de toeslagenaffaire. Voor de mensen die zich voor 15 februari 2021 hebben gemeld werd beloofd dat zij voor 1 mei 

2021 de € 30.000 zouden krijgen, mits zij door de lichte toets zouden komen. Indien de zelfmelders niet door de 

lichte toets zijn aangemerkt als gedupeerde, volgt de integrale beoordeling. Deze groep moet wachten tot uit de 

integrale beoordeling blijkt of zij gedupeerde zijn of niet.  

De ouders die zich na 15 februari hebben gemeld bij de Belastingdienst, worden ook aan de hand van een lichte toets 

en een integrale beoordeling beoordeelt. Het streven van de Belastingdienst is om deze ouders zo snel mogelijk, 

uiterlijk binnen zes maanden, te compenseren indien zij daar recht op hebben.  

Moratorium 

Het moratorium, ook wel de pauzeknop genoemd is een afkoelingsperiode. De pauzeknop voorkomt een jaar lang 

dat schuldeisers beslag kunnen leggen op de € 30.000 of andere compensatie die de gedupeerde ouders hebben 

ontvangen. Het moratorium geldt alleen voor vorderingen die zijn ontstaan voor 12 februari 2021. Het moratorium 

geeft ouders rust, tijd en ruimte om tot een passende oplossing voor de schulden te komen.  

 

Het moratorium geldt voor de gedupeerde ouders die de € 30.000 hebben ontvangen of aanvullende 

tegemoetkoming van de Belastingdienst/Toeslagen. Voor hen geldt het moratorium vanaf de dag dat de € 30.000 is 

uitgekeerd. Voor de ouders die zich hebben gemeld als gedupeerde maar nog niet de € 30.000 hebben ontvangen 

geldt ook het moratorium. Voor hen gaat het moratorium van een jaar in op het moment dat de compensatie is 
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uitgekeerd. Het moratorium wordt stopgezet op het moment dat de Belastingdienst/Toeslagen na de integrale 

beoordeling, beoordeelt dat de ouders geen gedupeerde zijn van de toeslagenaffaire.  

 

De afdeling financiën heeft voor een aantal ouders de vordering gepauzeerd.  

 

Kwijtschelding 

Het kabinet heeft 18 januari 2021 aangekondigd dat schulden bij de Belastingdienst en Toeslagen en andere 

publieke uitvoeringsorganisaties worden kwijtgescholden. Ook aan de gemeenten is gevraagd om openstaande 

vorderingen kwijt te schelden bij de gedupeerde ouders die op basis van de lichte toets of integrale beoordeling de 

€ 30.000 compensatie ontvangen. Het rijk heeft hiervoor toegezegd alle kosten die gemeenten zullen maken bij het 

verlenen van de kwijtschelding op basis van nacalculatie volledig te vergoeden. De wettelijke grondslag hiervoor 

wordt naar verwachting in september ingediend bij de Tweede Kamer en zal vanaf 1 januari 2022 in werking treden. 

Gezien het spoedeisende belang, kan niet gewacht worden tot 1 januari 2022, de kwijtschelding biedt namelijk rust, 

zekerheid en zicht op een nieuwe schuldenvrije start voor de gedupeerde ouders.  

 

Er zijn bij de gemeente Koggenland op dit moment geen gedupeerde ouders waarbij kwijtschelding van vorderingen 

aan de orde is.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland, 

 

 


