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Raadsinformatiebrief

Betreft: Kwijtschelding Toeslagenaffaire
Aan de leden van de Gemeenteraad
Met deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over de stand van zaken rondom de toeslagenaffaire.
Op 18 januari jl. 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.
Het Rijk heeft 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.
Gelet op het spoedeisend belang dat met kwijtschelding gemoeid is, willen wij niet wachten tot het
wetsvoorstel formeel is bekrachtigd. Het kwijtschelden van de publieke schulden biedt gedupeerde ouders
rust, zekerheid en zicht op een nieuwe schuldenvrije start. Het college heeft daarom besloten om alle
openstaande gemeentelijke vorderingen van inning vrij te stellen. Het betreft vorderingen die materieel zijn
ontstaan tot en met 31 december 2020, zowel openstaande vorderingen in het sociaal domein als
gemeentelijke belastingen.
In ons besluit wordt verwezen naar de ‘Verzamelwet hersteloperatie toeslagen’ waarin de grondslag is
opgenomen om ambtshalve deze vorderingen kwijt te schelden. Door ambtshalve de vorderingen kwijt te
schelden wordt voorkomen dat ouders in een bureaucratische molen terecht komen. In Den Helder zijn er 20
inwoners bekend bij Cocensus met een betalingsachterstand die potentieel gedupeerde ouders zijn. De
invordering bij deze inwoners is on hold gezet. Er zijn 10 ouders met een vordering in het sociaal domein, of
deze in verband staan met de toeslagenaffaire wordt onderzocht.
Vervolgens is er op 25 mei jl. een motie over dit onderwerp ontvangen. In deze motie wordt gevraagd om de
situatie van betrokken Helderse inwoners in kaart te brengen. Onderstaand is dit uiteengezet:
Via de Belastingdienst wordt er een lijst met potentieel gedupeerde ouders gedeeld, dit is een lijst die continue
wordt bijgewerkt. Ouders hebben tot 1 januari 2024 om zich bij de Belastingdienst te melden, momenteel staat
de teller op 78 potentieel gedupeerde ouders uit Den Helder. Dit zijn daarom de voorlopige aantallen voor
gemeente Den Helder. De Belastingdienst beoordeelt of ouders als gedupeerd worden aangemerkt, er is
vooralsnog van 13 ouders vastgesteld dat dit zo is. Zij ontvangen daarom de vergoeding vanuit de
‘’Catshuisregeling’’ (€ 30.000).
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Naar aanleiding van een eerdere oproep door het college in de krant, zijn er 17 ouders die zelf contact hebben
opgenomen met de gemeente. Er is inmiddels contact gezocht met de potentieel gedupeerde ouders. Het
grootste gedeelte geeft aan geen hulp nodig te hebben op dit moment, sommige wachten de reactie van de
Belastingdienst af en in een aantal gevallen is er geen reactie gekomen op de gestuurde brief. We blijven ons
inspannen om contact te zoeken met deze ouders, zodat wij onze hulp kunnen aanbieden.
Den Helder, 7 juli 2021.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
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