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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

BUITENGEWONE ALV VNG 12 FEBRUARI 2021 

 

“Kwijtschelding gemeentelijke vorderingen gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire”  

(voorstel van het VNG bestuur aan de leden) 

 

Aanleiding 

Op 28 september 2020 heeft de VNG een akkoord gesloten met Belastingdienst/Toeslagen over de 

ondersteuning van de gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire op de vijf leefdomeinen1. De 

VNG heeft de afgelopen periode meermaals Bestuurlijke Overleggen gevoerd met de 

staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane over de toeslagenaffaire. De VNG heeft de 

Tweede kamer per brief op de hoogte gesteld van haar standpunt over de brede schuldenaanpak in 

relatie tot de financiële compensatie aan de gedupeerde ouders. In het bericht op vng.nl van 18 

januari jl. “Belastingdienst moet afzien van vorderingen getroffen ouders”2 kondigt de VNG aan dat 

in de Buitengewone ALV van 12 februari a.s. een voorstel aan de leden wordt gedaan over het 

kwijtschelden van vorderingen van gemeenten op de gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire. De 

VNG heeft op 22 januari jl. nog een brief hierover aan het kabinet gestuurd3.   

 

Standpunt VNG 

Het standpunt van de VNG luidt als volgt: 

- Dat de Belastingdienst moet afzien van zijn vorderingen is een principieel punt. Daarnaast 

is een bredere maatregel nodig waarbij álle (semi-)overheidsvorderingen op gedupeerde 

ouders worden weggestreept. 

- Geef op de korte termijn de gedupeerde ouders duidelijkheid over wat er met hun schulden 

(welke dan ook) gebeurt. Er moet een duidelijke regeling komen voor de schulden bij 

publieke en private schuldeisers. Maar ook voor de vele informele schulden die 

gedupeerden hebben bij familie en vrienden. 

- Zorg ervoor dat de regeling ook recht doet aan gedupeerde ouders die hun schuld al 

hebben afbetaald. Zij hebben de afgelopen jaren alles in het werk gesteld om hun – 

onterechte – schuld aan de Belastingdienst/Toeslagen af te lossen. Ook deze ouders 

moeten een vorm van compensatie krijgen. 

- Zorg er ook voor dat de toegezegde € 30.000 compensatie daadwerkelijk bij alle 

gedupeerde ouders terechtkomt. 

- Werk de regeling van de Belastingdienst/Toeslagen gezamenlijk met de VNG/gemeenten 

uit. 

- De VNG zal gemeenten met klem oproepen de gemeentelijke vorderingen op gedupeerde 

ouders te laten vallen en gaat een voorstel van die strekking voorleggen aan de leden in de 

Buitengewone ALV van 12 februari a.s. 

 

 

 

 

 

 
1 https://vng.nl/nieuws/belastingdienst-en-gemeenten-helpen-getroffen-toeslagouders  
2 https://vng.nl/nieuws/belastingdienst-moet-afzien-van-vorderingen-getroffen-ouders 
3 https://vng.nl/nieuws/vng-heeft-zorgen-over-herstelaanpak-kindertoeslagenaffaire 
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Voorstel VNG bestuur 

Het VNG bestuur roept de leden op om: 

- Haar beslaglegging en dwanginvordering te stoppen op de gedupeerde ouders van de 

kinderopvangtoeslagaffaire; 

- Haar gemeentelijke vorderingen op de gedupeerde ouders van de 

kinderopvangtoeslagaffaire kwijt te schelden; 

- Dit te doen op het moment dat er duidelijkheid is over de strategie en het kader van álle 

schulden (welke dan ook) van de gedupeerde ouders4. 

 

Het VNG bestuur vraagt de leden ermee in te stemmen dat de VNG:   

- Met het Rijk afspraken maakt over de compensatie aan gemeenten en de 

uitvoeringsvraagstukken (juridisch, operationeel, ICT-technisch, gegevensuitwisseling) die 

aan de kwijtschelding van de gemeentelijke vorderingen ten grondslag liggen5.  

 

 

 

 
4 Daarmee voorkomen we dat niet de gedupeerde ouders, maar de private schuldeisers van de 
kwijtschelding profiteren vanwege het wegvallen van de preferente positie van de gemeente. 
5 Gemeenten hebben duidelijkheid nodig welke vorderingen het betreft (gemeentebelastingen, 
Participatiewet, kredieten) en wie de gedupeerde ouders zijn. Naast de financiële, juridische en 
operationele vraagstukken die hiermee samenhangen. Plus de benodigde gegevensuitwisseling om 
dit daadwerkelijk te kunnen realiseren.  
 

 


