
 
 

Verzoek aanleveren contactpersoon aan 

Belastingdienst/Toeslagen t.b.v. opschorten openstaande 

vorderingen gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire    

    

Inleiding     
U ontvangt deze brief omdat u voor één of meer gemeenten en/of voor één of meer 

waterschappen de heffing en invordering van lokale belastingen verzorgt. In deze brief informeren 

wij u over de gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst/Toeslagen en uw organisatie voor 

de uitvoering van het moratorium in verband met de kinderopvangtoeslagaffaire. Ook vragen wij u 

een contactpersoon op te geven aan de Belastingdienst/Toeslagen. Hieronder lichten wij dit toe.   

 

Aanleiding    
Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen bij het uitkeren en het terugvorderen van de 

kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert gedupeerde ouders hiervoor. 

Begin juli 2020 is de Wet hardheidsaanpassing Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 

aangenomen, die een basis biedt voor het herstel van alle ouders die gedupeerd zijn in de 

kinderopvangtoeslagaffaire.    

 

Besluit BALV en UvW   

Op 18 januari jl. heeft het kabinet toegezegd om de schulden van gedupeerden van de 

kinderopvangtoeslagaffaire bij Rijksuitvoerders kwijt te schelden en heeft demissionair 

staatssecretaris Van Huffelen alle publieke schuldeisers opgeroepen om hun openstaande 

vorderingen op gedupeerde ouders kwijt te schelden. In navolging hiervan hebben gemeenten in 

de BALV van de VNG op 12 februari toegezegd dat zij onder voorwaarden1 ook kwijtschelding 

verlenen aan deze ouders. Ook de waterschappen hebben op 26 februari jl. besloten de 

belastingschulden van gedupeerde ouders onder voorwaarden2 kwijt te schelden.    

 

Moratorium   

Op 2 maart jl. heeft de Eerste Kamer het amendement van de Kamerleden Lodders en   
Van Weyenberg aangenomen dat een moratorium3 introduceert in artikel 49i Awir. Tijdens het 

moratorium mogen schuldeisers zich niet verhalen op het inkomen of op de goederen van de 

gedupeerde ouder of zijn (toeslag)partner. Op die manier wordt er tijd gecreëerd om de 

schuldenproblematiek van de gedupeerde ouders op een zorgvuldige manier op te lossen en 

krijgt de gedupeerde ouder rust en ademruimte. Het moratorium geldt voor zowel publieke als 

private schuldeisers.    

   

 

 

 

1 https://vng.nl/nieuws/gemeenten-willen-afspraken-met-rijk-om-gedupeerden-te-helpen 
2 https://vng.nl/nieuws/gemeenten-willen-afspraken-met-rijk-om-gedupeerden-te-helpen 
3 Ookwel een afkoelingsperiode of pauzeknop genoemd.  

Bijlage 1



 

 

Op wie is het moratorium van toepassing?    
Er zijn twee groepen inwoners te onderscheiden voor wie het moratorium geldt:    

1. Voor ouders die een tegemoetkoming of compensatie hebben ontvangen van de   

Belastingdienst/Toeslagen. Voor hen is het moratorium een jaar van kracht ingaande op 

de datum waarop het bedrag is uitgekeerd.    

2. Voor inwoners die vóór 12 februari 2021 een verzoek tot herstel hebben ingediend bij de 

Belastingdienst/Toeslagen geldt het moratorium van rechtswege van 12 februari 2021 tot 

en met 1 mei 2021. Uiterlijk op 1 mei 2021 horen deze personen van de   

Belastingdienst/Toeslagen of zij al dan niet onder de hersteloperatie vallen (en een 

tegemoetkoming of compensatie gaan ontvangen). De Belastingdienst gaat ook uw 

organisatie hierover informeren.    

    

Voor welke vorderingen geldt het moratorium?   
Het moratorium geldt voor vorderingen die vóór de afkoelingsperiode – dus vóór 12 februari 2021 

– opeisbaar waren. Betalingsregelingen vallen niet onder het moratorium, net zo min als de 

vorderingen die na 12 februari 2021 opeisbaar worden, zoals de invordering van de 

belastingaanslagen voor het jaar 2021.    

 

Grondslag gegevensuitwisseling    
Om het moratorium te kunnen uitvoeren zijn persoonsgegevens nodig. Deze moeten door de 

Belastingdienst/Toeslagen worden verstrekt. In artikel 49i, lid 5, Awir   
is de grondslag opgenomen om persoonsgegevens van (mogelijk) gedupeerde ouders te 

verstrekken aan gemeenten en waterschappen, zodat gemeenten en waterschappen de inning 

van openstaande vorderingen kunnen opschorten. Conform het besluit van zowel de gemeenten 

als de waterschappen, wordt op dit moment gesproken over de voorwaarden om ook als 

decentrale overheid over te kunnen gaan tot kwijtschelding. Zodra hier meer bekend over is, 

informeren wij u hierover.    

    

Wat heeft de Belastingdienst/Toeslagen van uw organisatie nodig?    
De Belastingdienst/Toeslagen heeft een contactpersoon nodig. Dit moet de aangewezen 

ambtenaar belast met de invordering van uw organisatie zijn. Voor deze contactpersoon maakt de 

Belastingdienst/Toeslagen een account aan in Maykin. Dit is het portaal dat de Belastingdienst 

gebruikt om een veilige gegevensuitwisseling te borgen. De contactpersoon ontvangt lijsten met 

daarin de gegevens van degenen die zich bij de Belastingdienst hebben aangemeld als 

(mogelijke) gedupeerde. De privacy van deze personen dient goed te worden geborgd.    
Bijgaand treft u het formulier aan waar de contactpersoon zijn of haar gegevens kan invullen. Dit 

formulier dient volledig ingevuld geretourneerd te worden aan ODG@belastingdienst.nl, zodat 

de Belastingdienst het account kan aanmaken.    

    

 

 

 

 



 

Welke gegevens ontvangt uw organisatie?   
Uw organisatie ontvangt in eerste instantie de gegevens van alle personen die zich tot 15 februari 

20212 hebben gemeld bij de Belastingdienst/Toeslagen als (mogelijk) gedupeerde en op dit 

moment woonachtig zijn óf de afgelopen 5 jaar woonachtig zijn geweest in de gemeenten en/of 

het waterschap waarvoor u de belastingen int. In eerste instantie worden de volgende gegevens 

verstrekt:   

1. Burgerservicenummer;    

2. Naam;    

3. Geboortedatum;    

Ten aanzien van deze personen dienen de vorderingen waarvoor het moratorium geldt te worden 

gepauzeerd.    
Hierna verstrekt de Belastingdienst/Toeslagen de gegevens van de inwoners – of degene die de 

afgelopen 5 jaar inwoner zijn geweest – die ook daadwerkelijk in aanmerking komen voor een 

compensatie of tegemoetkoming.    

   

Contact gemeenten   
Elke gemeente heeft een coördinator voor de kinderopvangtoeslagaffaire doorgegeven aan de   
VNG. De VNG heeft deze coördinator gevraagd om een contactpersoon aan te leveren bij de   
Belastingdienst/Toeslagen, zodat ook de andere gemeentelijke vorderingen (bijvoorbeeld vanuit 

de Participatiewet) kunnen worden opgeschort. Wij hebben geadviseerd om de gemeentelijke 

contactpersoon contact op te laten nemen met het samenwerkingsverband wanneer de 

gemeentelijke belastingen zijn uitbesteed. Zo kunt u het amendement in samenhang uitvoeren.    

 

Ondersteuning aan gemeenten en samenwerkingen bij uitvoering hersteloperatie 

kinderopvang   
De VNG ondersteunt gemeenten en samenwerkingen bij de uitvoering van de hersteloperatie 

kinderopvangtoeslagaffaire. Voor de uitvoering is een routekaart beschikbaar met   
achtergrondinformatie en handreikingen. Hiernaast sturen wij wekelijks een nieuwsbrief met 

actuele ontwikkelingen. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via hersteloperatie@vng.nl. 

De nieuwsbrieven zijn ook te raadplegen via onze website. Op onze website hebben wij ook 

een handreiking gepubliceerd over het opschorten van de vorderingen. Tevens zullen wij op de 

website de meest gestelde vragen en antwoorden regelmatig actualiseren. Wij gaan u informeren 

wanneer er meer bekend is over de voorwaarden en de grondslag van de kwijtschelding voor 

deze doelgroep.  
  
   
 

mailto:hersteloperatie@vng.nl
https://vng.nl/artikelen/nieuwsbrief-toeslagen
https://vng.nl/sites/default/files/2021-03/handreiking-moratorium-fase-opschorten.pdf
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