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Geachte mevrouw Kroeskamp, 

 

In uw brief van 7 mei jl. met bovenstaand kenmerk heeft u de VNG uitgenodigd om op het 

conceptwetsvoorstel kwijtschelding aan KOT-gedupeerden te reageren. Dit wetsvoorstel geeft 

gemeenten een grondslag om openstaande belastingschulden van gedupeerden van de 

kinderopvangtoeslagaffaire kwijt te schelden. In uw brief vraagt u ons ook om een reactie op een 

aantal specifieke zaken. Hiermee voldoen wij aan uw verzoek.   

1. Achtergrond  

Gemeenten zijn nauw betrokken bij de ouders die onevenredig zijn benadeeld door de harde 

vormgeving van het huidige toeslagenstelsel. Op verzoek van staatssecretaris Van Huffelen 

ondersteunen gemeenten gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire op de vijf leefdomeinen 

(wonen, werk, zorg, gezin en financiën). De verantwoordelijkheid van de afhandeling van de 

toeslagenaffaire blijft bij het rijk, maar gemeenten zetten zich in om te helpen recht te doen aan de 

gedupeerde ouders én te komen tot herstel van vertrouwen in de overheid. Een essentieel 

onderdeel van het herstellen van het collectief onrecht dat deze ouders door de overheid is 

aangedaan, is het wegstrepen van de publieke schulden. Gedupeerde ouders moeten zoveel 

mogelijk schuldenvrij worden gemaakt, zodat zij een nieuwe start kunnen maken. 

 

Op 12 februari jl. heeft de Buitengewone ALV van de VNG besloten de vorderingen van gemeenten 

op de gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire kwijt te zullen schelden. Randvoorwaardelijk voor 

het kwijtschelden van de gemeentelijke vorderingen is duidelijkheid over de strategie en het kader 

van álle schulden (welke dan ook) van de gedupeerde ouders en compensatie van alle gemaakte 

kosten. De leden hebben er ook mee ingestemd dat de VNG met het rijk afspraken maakt over de 
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juridische grondslag, welke vorderingen worden kwijtgescholden en een adequate 

gegevensuitwisseling om dit mogelijk te maken.1 

 

Wij zijn verheugd dat het rijk heeft laten weten gemeenten zonder voorbehoud volledig te 

compenseren voor de kosten die samenhangen met het kwijtschelden van gemeentelijke 

belastingschulden. Deze compensatie omvat zowel de gederfde inkomsten als de 

uitvoeringskosten. Wij zien dat er ook stappen worden gezet ten aanzien van het bieden van een 

oplossing voor de private en de informele schulden. Wij vertrouwen erop dat er op zeer korte 

termijn een oplossing voorhanden is voor alle schulden van gedupeerde ouders. 

Voor onze reactie hebben wij gesproken met betrokkenen bij de invordering en kwijtschelding in het 

belastingdomein van gemeenten, waterschappen en belastingsamenwerkingen2. Onze reactie 

hebben wij ook afgestemd met de Unie van Waterschappen.  

2. Het proces gedurende de adviesuitvraag  

De veranderende beleidsrichtingen gedurende de uitvoeringstoets maakten het niet altijd 

gemakkelijk om het wetsvoorstel binnen de termijn te doorgronden. Daarnaast wijkt het 

voorgestelde op punten af van het reeds geldende moratorium. Het is mogelijk dat vorderingen die 

wel binnen de reikwijdte van het moratorium vallen, niet in aanmerking zullen komen voor 

kwijtschelding. Dit betekent dus dat gemeenten de (dwang)incasso na afloop van het moratorium 

zullen hervatten. Wij verwachten dat het rijk hier actief richting gedupeerde ouders over zal 

communiceren.  

Vice versa is het ook mogelijk dat betaalregelingen die zijn getroffen voor een vordering die 

materieel betrekking heeft op het jaar 2020 of eerder, niet onder het moratorium vallen, maar wel in 

aanmerking komen voor kwijtschelding. Het zal duidelijk zijn dat deze discrepantie gevolgen heeft 

voor de uitvoeringspraktijk. Gemeenten moeten van elke gedupeerde ouder en van elke 

toeslagpartner nagaan of er in de periode na 1 januari is afgelost via een betaalregeling of 

automatische incasso op een vordering die in aanmerking komt voor kwijtschelding. Wanneer dat 

het geval is, moet dit bedrag worden teruggestort.  

Wij begrijpen de gedachte van de wetgever achter het voorgestelde. Echter deze discrepantie 

tussen de reikwijdte van het moratorium en de wetgeving die kwijtschelding mogelijk maakt, vergt 

extra inzet en zorgvuldigheid van de uitvoering.  

3. Het voorliggende wetsvoorstel 

Gemeenten kunnen het wetsvoorstel uitvoeren, mits bij de verdere uitwerking aan de volgende 

randvoorwaarden wordt voldaan: 

1. Zorgvuldige en heldere gegevensuitwisseling met de Belastingdienst/Toeslagen; 

2. Financiële afwikkeling is eenduidig, efficiënt en houdt rekening met de diverse wijze van 

inrichting van de decentrale overheid; 

3. Eenduidige wetgeving op alle gemeentelijke domeinen.  

 

Wij zullen de genoemde randvoorwaarden en de kanttekeningen bij het wetsvoorstel voor een 

succesvolle en effectieve uitvoering hierna toelichten. Voor onze reactie zijn wij uitgegaan van de 

wettekst en de memorie van toelichting die wij op 12 mei 2021 hebben ontvangen. 

 
1 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. 
2 Via de Commissie invordering van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen 
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3.1 Ten aanzien van de doelgroep 

Ex-partners vallen vooralsnog buiten het wetsvoorstel. De VNG heeft eerder nadrukkelijk aandacht 

gevraagd voor de positie van de ex-partner. Dit is de partner ten tijde van de aanvraag van 

kinderopvangtoeslag. Deze partner werd – net als de aanvrager – aansprakelijk voor de 

kinderopvangtoeslagschuld die ontstond door het stopzetten en terugvorderen door de 

Belastingdienst/Toeslagen. De terugvordering en het handelen door de Belastingdienst/Toeslagen 

had daardoor voor beide partners consequenties. De Belastingdienst/Toeslagen keert het 

compensatiebedrag uit aan de aanvrager en verzoekt de aanvrager deze te delen met de ex-

toeslagpartner gedurende de kinderopvangtoeslagaffaire. Vanuit het oogpunt van gelijke 

behandeling zouden deze ex-partners ook moeten worden toegevoegd aan de doelgroep, zoals 

beoogd in het voorstel. Het is niet uitlegbaar aan de ex-partner dat deze het deel van het 

compensatiebedrag dient te besteden aan mogelijk aanwezige schulden, terwijl de aanvragende 

partner zoveel als mogelijk een schuldenvrije toekomst wordt gegeven. 

3.2 Ten aanzien van de vergoeding van de kosten voor kwijtschelding 

Het rijk zal de werkelijke kosten voor het kwijtschelden van de openstaande vorderingen van 

gedupeerde ouders en de toeslagpartner op basis van nacalculatie vergoeden. Wij verzoeken u om 

bij het inrichten van het verdere proces ten aanzien van de kosten rekening te houden met het 

volgende: 

1. Gemeenten hebben behoefte aan coördinatie vanuit het rijk. Het is niet wenselijk dat 

gemeenten een splitsing dienen te maken naar de aard van de vordering en per 

departement een verantwoording moeten indienen; 

2. Er is behoefte aan een eenvoudige verantwoordingsconstructie, waarbij gemeenten – naast 

het bedrag aan kwijtgescholden vorderingen - ten aanzien van de gemaakte 

uitvoeringskosten een forfaitair bedrag per kwijtgescholden vordering vergoed krijgen; 

3. Zowel in het belastingdomein als in het sociaal domein is het gebruikelijk dat gemeenten in 

een gemeenschappelijke regeling (GR) samenwerken. Het is niet uitvoerbaar om de kosten 

die de GR maakt via de deelnemende gemeenten in te laten dienen.  

3.3 Ten aanzien van de benodigde gegevens 

Om over te kunnen gaan tot kwijtschelding, moeten gemeenten beschikken over de gegevens van 

de inwoners van wie zij de openstaande vorderingen moeten kwijtschelden. Gemeenten hebben in 

het kader van het moratorium (de zogenaamde pauzeknop) in een eerdere fase gegevens 

ontvangen van de Belastingdienst/Toeslagen. Deze ervaring geeft voldoende aanleiding om in het 

vervolgproces extra afspraken te maken over de frequentie, het soort gegevens en de 

communicatie tussen de bestuursorganen onderling.  

Gemeenten zullen straks immers niet alleen gegevens ontvangen van inwoners die in aanmerking 

komen voor kwijtschelding, maar ook zullen zij parallel gegevens ontvangen van nieuwe 

zelfmelders en de partners voor wie het moratorium geldt én van zelfmelders die een afwijzende 

beschikking hebben ontvangen. Een adequate gegevensuitwisseling tussen de partijen is een 

essentieel onderdeel van het herstellen van het vertrouwen in de overheid. Om die reden vragen wij 

aandacht voor een zorgvuldige gegevensuitwisseling waarbij het voor de ontvangende partij meer 

dan voldoende duidelijk is welke lijst er wordt ontvangen en wat er van hem wordt verwacht. 

3.4 Ten aanzien van de mogelijkheid om te kunnen anticiperen op de wetgeving  

Gemeenten geven aan op korte termijn te kunnen anticiperen op de wetgeving, mits de hiervoor 

benoemde onduidelijkheden voldoende zijn opgehelderd en er aan de randvoorwaarden wordt 

voldaan. 
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4. Reactie op de voorgelegde uitvoeringsvragen 

In dit onderdeel van onze reactie gaan wij in op de specifieke vragen die u ons in uw brief heeft 

gesteld.  

4.1 Bij de uitvoering van de kwijtschelding is maatwerk van belang. Voorziet de 

wettelijke bepaling in de behoeften voor maatwerk?  

Artikel 26a Invorderingswet 1990 is dwingend geformuleerd. Ook is nadrukkelijk uitgesloten dat de 

raad kan bepalen dat geen of gedeeltelijke kwijtschelding wordt verleend. Ons beeld is dan ook dat 

er feitelijk geen ruimte is voor maatwerk. 

4.2 Kunt u inzicht geven in de kosten voor uw organisatie van de uitvoering van de 

conceptwetsvoorstellen? 

Gemeenten hebben laten weten de gemeentelijke vorderingen te willen kwijtschelden in het belang 

van de gedupeerde ouders, mits zij worden gecompenseerd voor alle door hen gemaakte kosten 

(zowel de uitvoeringskosten als de gederfde inkomsten). 

Van uw ministerie hebben wij meermaals de bevestiging gekregen dat gemeenten zonder 

voorbehoud volledig worden gecompenseerd voor de kosten die samenhangen met het 

kwijtschelden van gemeentelijke belastingschulden. Deze compensatie omvat zowel de gederfde 

inkomsten als de uitvoeringskosten. In de brief van de staatssecretaris van Financiën van 8 april 

2021 aan de Tweede Kamer3 hebben wij naar tevredenheid kunnen lezen dat het rijk hiervoor de 

nodige financiële middelen heeft gereserveerd. 

Op dit moment kunnen wij u helaas nog geen inzicht geven in de uitvoeringskosten die 

samenhangen met de uitvoering van de conceptwetsvoorstellen. Met de Unie van Waterschappen 

en betrokkenen bij de invordering en kwijtschelding van gemeenten, waterschappen en 

belastingsamenwerkingen brengen wij dit nu in kaart. Wij verwachten u hierover binnen vier weken 

na de dagtekening van deze brief meer duidelijkheid te kunnen geven. 

4.3 Zijn de in de conceptwetsvoorstellen opgenomen gegevens noodzakelijk en 

voldoende voor uw organisatie om de hiervoor beschreven doelen te bereiken? Indien 

gegevens ontbreken, kunt u dit dan aangeven met een motivering waarom deze gegevens 

noodzakelijk zijn? 

De ervaring met het uitvoeren van het moratorium is, dat de bestandsuitwisselingen niet altijd goed 

verlopen. Dit maakt dat er bij de gemeenten zorgen zijn over het vervolgproces van kwijtschelding. 

Adequate gegevensuitwisseling is voor gemeenten een noodzakelijke voorwaarde om 

kwijtschelding te kunnen verlenen. De gemeenten vragen daarom met klem de aandacht van het 

rijk voor een correcte en heldere gegevensuitwisseling.  

  

Gemeenten weten niet welke zakelijke schulden gedupeerden hebben. Dit blijkt niet uit de 

gegevens die de gemeenten van de Belastingdienst ontvangen en ook uit de eigen 

belastingsystemen van gemeenten is dit vaak niet op voorhand af te leiden. Zakelijke schulden zijn 

veelal ook niet af te leiden uit het BSN van natuurlijke personen. Een gemeente die dit niet weet zal 

dus geneigd zijn om, wanneer de Belastingdienst doorgeeft dat sprake is van een gedupeerde 

ouder, de kwijtschelding te verlenen zonder rekening te houden met de bijzondere voorwaarden 

vanuit het Europese recht. Dit kan ertoe leiden dat de kwijtschelding in een aantal gevallen ten 

onrechte wordt verleend. 

 
3 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 806 
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4.4 In de conceptwetsvoorstellen is vastgelegd dat de beslissing over kwijtschelding van 

schulden ambtshalve wordt vastgesteld door gemeenten. Betrokkenen hoeven dan niet zelf 

te verzoeken om kwijtschelding. Zij ontvangen van de desbetreffende gemeente een 

beschikking over de kwijtschelding van de schulden. Ik verzoek u in uw reactie expliciet in te 

gaan op de uitvoerbaarheid van deze verplichte ambtshalve kwijtschelding. 

Uitgaande van een heldere en zorgvuldige gegevensuitwisseling over de inwoners die het betreft, is 

het verlenen van ambtshalve kwijtschelding voor gemeenten uitvoerbaar. Sommige organisaties 

hebben (tot nu toe) met een relatief klein aantal mogelijk gedupeerde ouders te maken. Voor deze 

organisaties is het mogelijk de kwijtschelding zoveel mogelijk handmatig te verlenen. Voor weer 

andere organisaties geldt dat een handmatige aanpak gezien het aantal gevallen niet voor de hand 

ligt. Deze organisaties zullen software-aanpassingen moeten doorvoeren. De afhankelijkheid van 

softwareleveranciers is hierbij een aandachtspunt. 

5. Reactie op artikel 26a Invorderingswet 1990 en artikel 255 Gemeentewet  

Voor gemeenten zijn twee onderdelen van het wetsvoorstel in het bijzonder van belang. Het gaat 

om artikel 1.2 waarbij artikel 26a wordt toegevoegd aan de Invorderingswet 1990 en artikel 2.1 

waarbij artikel 255 Gemeentewet wordt gewijzigd. Op beide onderdelen geven wij hierna een 

reactie. 

5.1 Algemene opmerking bij artikel 26a Invorderingswet 1990 

Aan het voorgestelde artikel 26a Invorderingswet 1990 valt op dat in de bepaling niet is opgenomen 

dat in geval van opzet of grove schuld van de kant van de belastingschuldige geen kwijtschelding 

wordt verleend. Dat dit wel de bedoeling is, blijkt uit de memorie van toelichting (onderdeel 2.6). 

Omdat het om een belangrijk aspect van de kwijtscheldingsregeling gaat, vragen wij ons af of een 

vermelding in alleen de memorie van toelichting voldoende is. Wij denken dat dit niet het geval is.  

Een voorbeeld nemend aan hoe dit in artikel 3.3, vierde lid, van het wetsvoorstel voor het verlenen 

van kwijtschelding in het sociaal domein is geregeld, stellen wij voor om in de wet zelf op te nemen 

dat in situaties van opzet of grove schuld geen kwijtschelding wordt verleend.  

5.2 Artikel 26a, derde lid, Invorderingswet 1990 

Op grond van dit artikel verleent de ontvanger (de ambtenaar belast met de invordering) de 

kwijtschelding uiterlijk op 1 januari 2022. Wordt het compensatiebedrag later dan 1 januari aan een 

gedupeerde ouder toegekend, dan wordt de kwijtschelding uiterlijk binnen 3 maanden verleend. 

Verlenging (met toestemming van de burger) is mogelijk. Wij staan in onze reactie nader stil bij de 

hoofdregel.  

Sinds 1 mei jl. is de Belastingdienst/Toeslagen het proces gestart waarbij mogelijk gedupeerde 

ouders (de zogenaamde zelfmelders) erover worden geïnformeerd of zij als gedupeerde ouder 

worden aangemerkt en uit dien hoofde recht hebben op het compensatiebedrag van de 

hersteloperatie. Als er recht is op het compensatiebedrag, is er ook recht op kwijtschelding van 

openstaande schulden. Het wetsvoorstel voorziet in terugwerkende kracht op grond waarvan de 

Belastingdienst en de decentrale overheden de kwijtschelding al vanaf 1 juni 2021 kunnen 

verlenen.  

Wij zijn content met de terugwerkende kracht. De staatssecretaris van Financiën zal bij 

beleidsbesluit goedkeuren dat de Belastingdienst de kwijtschelding al eerder verleent. Voor de 

decentrale overheden is een besluit nodig van de colleges van B en W van de gemeenten en de 

dagelijks besturen van de waterschappen. Als dit besluit is genomen, kunnen ook gemeenten en 

waterschappen de kwijtschelding op rechtmatige wijze eerder verlenen.  
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De VNG en de Unie werken op dit moment aan een modelbesluit voor de colleges van B en W en 

de dagelijks besturen. De verwachting is dat wij het model op korte termijn aan de leden kunnen 

aanbieden.   

5.3 Artikel 26a, vijfde lid, Invorderingswet 1990 

Dit artikellid bepaalt dat ook de zakelijke belastingschulden van een gedupeerde ouder worden 

kwijtgescholden. Een zakelijk belastingschuld is een belastingschuld waarvan de verschuldigdheid 

voortvloeit uit de uitoefening van een bedrijf of zelfstandig beroep. Voor het kwijtschelden van 

zakelijke schulden geldt op grond van het Europees recht de voorwaarde dat de kwijtschelding over 

drie jaar maximaal gelijk mag zijn aan het bedrag dat de belastingschuldige aan de-minimissteun 

heeft ontvangen. Het gaat om een landelijk bedrag.   

 

Wij voorzien diverse knelpunten bij de uitvoering van deze bepaling: 

• Bestuursorganen weten niet of een kleine zelfstandige ondernemer de grenzen van de de-

minimissteun over een bepaalde periode heeft bereikt. Dat weet alleen de ondernemer zelf. Dat 

betekent dat als een gemeente kwijtschelding van een zakelijke belastingschuld aan een 

gedupeerde ouder moet verlenen, hij altijd eerst informatie bij deze persoon zelf moet vragen. 

Wij vragen ons af of hoe dit zich verhoudt tot het uitgangspunt dat de kwijtschelding ambtshalve 

(zonder tussenkomst van de belastingschuldige) wordt verleend.  

• Bovendien vragen wij ons af in hoeverre ervan uit kan worden gegaan dat belastingschuldigen 

zelf bekend zijn met de voorwaarden en eisen rond de de-minimissteun en wie verantwoordelijk 

is wanneer blijkt dat de kwijtschelding in specifieke gevallen ten onrechte is verleend?  

Het gaat om een ingewikkelde regeling die, omdat kwijtschelding van zakelijke 

belastingschulden in de huidige praktijk niet of nauwelijks voorkomt, vrijwel onbekend is, zowel 

bij de lokale uitvoerders als voor - naar wij aannemen - de belastingschuldigen in kwestie. Wij 

achten het niet verstandig dat overheidsorganen en burgers juist in een zo precaire kwestie als 

de onderhavige, zich moeten verdiepen in de eis van de de-minimissteun.  

• Wij voorzien knelpunten bij de uitvoering wanneer gemeenten ook zakelijke schulden 

ambtshalve binnen de in het wetsvoorstel genoemde termijnen moeten kwijtschelden. Om er 

zeker van te zijn dat het kwijt te schelden bedrag niet het maximumbedrag van de staatssteun 

overschrijdt, zijn gemeenten immers afhankelijk van de informatie die de betrokkene moet 

aanleveren.  

 

Gezien de vele haken en ogen, stellen wij voor dat wordt heroverwogen of de kwijtschelding van 

zakelijke belastingschulden op de voorgestelde manier moet plaatsvinden.  

Als aan dit onderdeel van het wetsvoorstel wordt vastgehouden, stellen wij voor dat de 

Belastingdienst zorgdraagt voor heldere informatie over de de-minimissteun aan de decentrale 

overheden.    

5.4 Artikel 255, tweede lid, Gemeentewet  

Ingevolge het wetsvoorstel komt het tweede lid van artikel 255 Gemeentewet als volgt te luiden: 

 “Met betrekking tot het verlenen van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding zijn de krachtens artikel 

26 of artikel 26a van de Invorderingswet (…) gestelde regels van toepassing”. 

Omdat het in het geval van kwijtschelding aan gedupeerde ouders uitdrukkelijk de bedoeling is dat 

schulden in hun geheel worden kwijtgescholden, vragen wij ons af of de woorden “gedeeltelijke 

kwijtschelding” in dit artikellid niet tot misverstanden kunnen leiden.  
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Ter voorkoming van misverstanden stellen wij voor in de aangekondigde ministeriële regeling bij 

artikel 26a nadrukkelijk op te nemen dat van gedeeltelijke kwijtschelding in het geval van 

kwijtschelding op de voet van artikel 26a geen sprake kan zijn.   

6. Overige opmerkingen 

6.1 De kwijtschelding wordt bij voor bezwaar en beroep vatbare beschikking verleend 

Uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat de kwijtschelding bij voor bezwaar en beroep vatbare 

beschikking wordt verleend. Dit is een andere rechtsbeschermingsprocedure dan de procedure die 

voor de reguliere kwijtschelding geldt. In de reguliere kwijtschelding verleent de ambtenaar belast 

met de invordering kwijtschelding bij voor administratief beroep vatbare beschikking (artikel 7 

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990).  

Vanuit de hersteloperatie begrijpen wij goed dat ervoor wordt gekozen om bij de kwijtschelding de 

Awb-procedure open te stellen. De enige vraag die wij hierbij hebben is of het in het systeem van 

de Awb past om aan ambtshalve beschikkingen de procedure van bezwaar en beroep te verbinden. 

Wat betreft de uitvoering is een aandachtspunt dat de voorgestelde rechtsgang afwijkt van de 

gebruikelijke en voor de gemeentelijke invorderingsambtenaar bekende rechtsgang. 

6.2 Nu beleid maken voor de reguliere kwijtschelding (kwijtschelding op grond van 

artikel 26 Invorderingswet 1990) 

Gedupeerden van de toeslagaffaire vragen in de toekomst mogelijk reguliere kwijtschelding aan. Bij 

de reguliere kwijtschelding wordt getoetst op inkomen en vermogen. De compensatie die een 

gedupeerde ouder heeft ontvangen zal – als dit bedrag ten tijde van de aanvraag geheel of 

gedeeltelijk nog op de rekening van de gedupeerde ouder staat – aan het verlenen van 

kwijtschelding in de weg staan, ook als de betrokkene een laag inkomen heeft. Wij voorzien dat een 

dergelijk beleid potentieel op veel onbegrip zal stuiten.  

 

Wij kunnen ons voorstellen dat voor het belastingdomein een vergelijkbare regeling wordt getroffen 

als voor het sociaal domein. Voor het sociale domein (Participatiewet) wordt bepaald dat de door 

een gedupeerde ouder ontvangen compensatie gedurende een nader te bepalen aantal jaren 

(gedacht wordt aan drie jaren) niet wordt meegenomen in de vermogenstoets.  

Wij stellen voor bij een dergelijke regeling aan te sluiten. Dit kan door in artikel 26 Invorderingswet 

1990 of in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 uitdrukkelijk te bepalen dat het bedrag dat 

een gedupeerde ouder als compensatie heeft ontvangen, voor bepaalde tijd niet wordt 

meegenomen bij het beoordelen van een verzoek om kwijtschelding.  

Wij merken nadrukkelijk op dat het niet ons voorstel om de gedupeerde ouders de komende jaren 

collectief kwijtschelding van belasting te verlenen. Het voorstel heeft alleen betrekking op 

gedupeerde ouders die, als alleen op hun inkomen wordt gelet, recht zouden hebben op 

kwijtschelding. 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

 

mr L.K. Geluk 

Algemeen directeur 
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