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Geachte leden-waterschappen, geachte directeuren van de samenwerkingsverbanden,

In deze brief informeren wij u over de besluiten die in de bestuurlijke commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen van 26 februari 2021 zijn genomen over de
gevolgen van de kinderopvangtoeslagaffaire voor de waterschappen. De waterschappen hebben in deze
vergadering uitgesproken dat zij onder voorwaarden bereid zijn om gedupeerde ouders te helpen door de
openstaande belastingschulden die deze ouders bij het waterschap hebben, kwijt te schelden. De waterschappen geven hiermee gehoor aan de oproep die demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Financiën in januari jl. heeft gedaan. Met dit besluit volgen de waterschappen de lijn waartoe eerder binnen de
VNG door de gemeenten is besloten.
Wij informeren u in deze brief ook over een aantal lopende ontwikkelingen. Uw bijzondere aandacht vragen wij voor de gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst/Toeslagen en het waterschap of de belastingorganisatie.
Inleiding
Medio januari jl. heeft demissionair staatssecretaris Van Huffelen alle publieke schuldeisers opgeroepen
om de openstaande vorderingen die zij op gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire hebben, kwijt te schelden. De gemeenten hebben op 12 februari jl. besloten dat zij onder voorwaarden 1 kwijtschelding zullen verlenen aan deze ouders en op 26 februari jl. hebben de waterschappen in de CBCF besloten dat ook zij bereid zijn om de belastingschulden van gedupeerde ouders onder voorwaarden kwijt te
schelden2. Gemeenten en waterschappen hanteren dus dezelfde lijn, wat vanuit het oogpunt van de regionale samenwerking op belastinggebied een goede zaak is. De Unie en de VNG werken op dit dossier nauw
samen en trekken zoveel mogelijk samen op, ook in de gesprekken met de ministeries en de Belastingdienst.
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https://vng.nl/nieuws/gemeenten-willen-afspraken-met-rijk-om-gedupeerden-te-helpen
https://www.uvw.nl/waterschappen-willen-gedupeerde-ouders-toeslagaffaire-helpen/
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Besluitvorming CBCF
De waterschappen hebben in de CBCF besloten een aantal voorwaarden te stellen voordat zij overgaan tot
het daadwerkelijk verlenen van de hierbedoelde kwijtschelding. Allereerst moet het Rijk hen financieel
compenseren voor de kosten die zij in verband met de kwijtscheldingsregeling maken. Tot deze kosten
behoren in ieder geval de misgelopen belastingopbrengsten en de kosten die samenhangen met de uitvoering van de regeling. Ook is besloten dat pas sprake kan en zal zijn van kwijtschelding als het Rijk met
de waterschappen heldere afspraken maakt over alle relevante uitvoeringsvraagstukken, waaronder in
ieder geval de uitwisseling van de persoonsgegevens van gedupeerde ouders en dat het Rijk duidelijkheid
moet bieden over hoe met de vorderingen van private schuldeisers wordt omgegaan. Als geen oplossing
wordt deze vorderingen wordt gevonden, zullen gedupeerde ouders namelijk nog steeds niet echt geholpen zijn.
In de CBCF hebben de leden benadrukt dat verantwoordelijkheden op de juiste plaats moeten worden gelegd en dat het in verband hiermee van groot belang is dat de juridische grondslag van zowel de gegevensuitwisseling als van de kwijtschelding goed wordt geregeld. Het moet duidelijk zijn dat de verantwoordelijkheid hiervan bij het Rijk ligt.
In de CBCF is verder afgesproken dat de Unie de waterschappen nader zal informeren over wat het moratorium, dat onlangs via een amendement in de wet is ingevoerd, voor hen betekent. In het vervolg van
deze brief informeren wij u over deze punten. Wij beginnen bij het moratorium.
I. De wettelijke afkoelingsperiode (het moratorium)
Het zorgvuldig regelen van de kwijtschelding met alle schuldeisers kost veel tijd. Om te voorkomen dat gedupeerde ouders gedurende de rit toch met schuldeisers te maken krijgen die hun openstaande vorderingen opeisen, is in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (afgekort Awir) een voorziening getroffen die rust en ruimte aan de getroffen ouders moet bieden. Deze regeling (moratorium/afkoelingsperiode) houdt in dat schuldeisers gedurende een jaar geen invorderingsactiviteiten (zoals beslag op loon of
op goederen) jegens een gedupeerde ouder kunnen ondernemen. Zij moeten hun vorderingen met andere woorden pauzeren (later in deze brief wordt op het definitief kwijtschelden van openstaande schulden ingegaan). Zowel publieke als private schuldeisers moeten zich op grond van de wet aan de afkoelingsperiode houden. De inzet van het Rijk is om de afkoelingsperiode te benutten om met alle schuldeisers tot zorgvuldige afspraken te komen over het wegstrepen van de schulden van gedupeerde ouders.
Doelgroep moratorium
Het moratorium is van toepassing op:
1. ouders van wie vaststaat dat zij tot de groep gedupeerden behoren en in verband hiermee van de Belastingdienst/Toeslagen al een tegemoetkoming of compensatie hebben ontvangen of nog zullen ontvangen. Voor hen is het moratorium een jaar van kracht, gerekend vanaf de dag waarop het bedrag is
uitgekeerd of zal worden uitgekeerd;
2. ouders die vóór 12 februari 2021 een verzoek tot herstel hebben ingediend bij de Belastingdienst/Toeslagen (de zogenaamde zelfmelders). De Belastingdienst zal deze personen vóór 1 mei 2021 laten weten of zij tot de groep personen behoren die recht hebben op herstel. Zelfmelders hebben in ieder geval in de periode van 12 februari 2021 tot 1mei 2021 recht op de afgesproken afkoeling. Zodra bekend
is wie recht hebben op een tegemoetkoming of compensatie van de Belastingdienst/Toeslagen, gaat
voor deze personen ook de afkoelingsperiode van een jaar gelden, gerekend vanaf de dag waarop het
bedrag zal worden uitgekeerd.
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Welke vorderingen vallen onder het moratorium?
Onder het moratorium vallen de vorderingen die vóór 12 februari 2021 openstonden en opeisbaar waren.
Het zal in de praktijk dus om openstaande belastingschulden over oude jaren gaan. Betalingsregelingen
vallen niet onder het moratorium, net als nieuwe belastingaanslagen. Dit zijn belastingaanslagen die na 12
februari 2021 worden opgelegd.
II. Gegevensuitwisseling
Waterschappen, gemeenten en belastingsamenwerkingen moeten door de Belastingdienst worden geïnformeerd over wie de gedupeerde ouders zijn. Zonder deze informatie kunnen zij het moratorium niet naleven (vorderingen pauzeren) en kunnen zij -zodra de Belastingdienst/Toeslagen hen hierover heeft geïnformeerd- niet de kwijtschelding verlenen aan de personen die hiervoor in aanmerking komen. De Unie
en de VNG hebben over de juridische borging en de technische inrichting van de gegevensuitwisseling met
het ministerie van Financiën en de Belastingdienst gesproken.
De juridische grondslag van de gegevensuitwisseling is geborgd via de wijziging van de Awir die wij eerder
in deze brief noemden3.
De gegevensuitwisseling loopt via een portaal dat speciaal in verband met de toeslagaffaire door de Belastingdienst/Toeslagen is ingesteld. De Belastingdienst zal degene die namens zijn organisatie als contactpersoon is aangemeld, toegang tot dit portaal verlenen. Uit een oogpunt van dataminimalisatie bevelen
wij u aan om de medewerker die binnen uw organisatie als ambtenaar belast met de invordering is aangesteld, de contactpersoon te laten zijn. Voor 18 van de 21 waterschappen zal dus niet het waterschap zelf,
maar de belastingorganisatie in de praktijk met de gegevensleveringen te maken hebben. Wij verwachten
dat de eerste gegevensleveringen binnen niet al te lange tijd op gang zullen komen.
III. Juridische grondslag kwijtscheldingsregeling
De kwijtschelding in het kader van de toeslagaffaire is een bijzondere vorm van kwijtschelding waarvoor
een andere juridische grondslag nodig is dan de grondslag van de bestaande, reguliere kwijtschelding. Op
het moment van het schrijven van deze brief was de gedachtevorming hierover samen met het Rijk en de
VNG nog niet afgerond. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
IV. Financiële compensatie
Wij hebben het Rijk erover geïnformeerd dat de waterschappen, net als de gemeenten, als voorwaarde
aan de kwijtschelding onder andere hebben gesteld dat het Rijk hen moet compenseren voor de misgelopen belastingopbrengsten en de kosten van uitvoering. De ambtelijke contacten hierover lopen. Ook van
de ontwikkelingen aangaande dit punt zullen wij u de komende tijd uiteraard op de hoogte houden.
Bijlagen
U ontvangt bij deze brief de volgende bijlagen.
▪ Een gezamenlijk verzoek van de Unie en de VNG om voor uw organisatie een contactpersoon bij de
Belastingdienst/Toeslagen aan te leveren (bijlage 1).
▪ Een akkoordverklaringsformulier voor de gegevensuitwisseling, tevens aanmeldformulier contactpersoon van de Belastingdienst. Wij verzoeken u het formulier te ondertekenen en terug te sturen naar
ODG@belastingdienst.nl (bijlage 2).
▪ Een procestekening over het opschorten gemaakt door de collega’s van de VNG (bijlage 3).

In artikel 49i, lid 5, Awir staat dat de Belastingdienst/Toeslagen aan gemeenten en waterschappen de NAWgegevens, het BSN en indien van toepassing, de datum waarop de compensatie is uitgekeerd, kan verstrekken.
3
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Verder attenderen wij u op de handreiking die de VNG over het proces rondom het opschorten van de
openstaande vorderingen heeft gemaakt. De handreiking richt zich tot gemeenten maar is ook nuttig voor
waterschappen en belastingsamenwerkingen. De handreiking wordt op de site van de VNG geplaatst.
Wij hopen u voor dit moment geïnformeerd hebben. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met
Virginia Anches (vanches@uvw.nl of 06-51747049).
Met vriendelijke groet,

Meindert Smallenbroek
Algemeen directeur Unie van Waterschappen

