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Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
In de Commissie Transformatie van 28 juni jl. hebben we u geïnformeerd over de aanpak Herstelactie
Toeslagenaffaire. In deze informatiebrief informeren we u over het beleidsbesluit van de gemeente
Diemen om te anticiperen op de Verzamelwet die per 1 januari 2022 in gaat. Door dit beleidsbesluit
kunnen schulden van gedupeerde ouders in het sociaal domein en de gemeentelijk belastingen voor
de inwerkingtreding van de Verzamelwet al worden kwijtgescholden.

Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja, datum:, 14 september 2021

Samenvatting
Voorgeschiedenis
Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. De
Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is
geraakt is dat niet altijd voldoende. Gemeenten zoeken contact met de gedupeerde ouders om een
goed gesprek te voeren, vertrouwen te winnen en op gemeentelijke hulp te wijzen wanneer de
inwoner in de problemen is gekomen door het handelen van Belastingdienst/Toeslagen.
Aanpak gemeente Diemen
Als gevolg van de toeslagenaffaire kunnen bij (mogelijk) gedupeerde inwoners problemen zijn
ontstaan rondom huisvesting, psychisch welbevinden, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van
kinderen. Het college heeft op 1 februari jl. de Maatschappelijke Dienstverlening Diemen (MaDi
Diemen) gemandateerd om aan de (mogelijk) gedupeerden hulp- en dienstverlening aan te bieden.
De gemeente Diemen heeft gekozen voor een proactieve benadering. De (mogelijk) gedupeerden
worden per brief persoonlijk uitgenodigd om gebruik te maken van het hulpaanbod van de gemeente.
De MaDi Diemen neemt vervolgens telefonisch contact op om de hulpvraag te inventariseren. Op
deze manier wordt er getracht om het vertrouwen te (her)winnen en op (gemeentelijke) hulp te wijzen
wanneer de gedupeerde inwoner in de problemen is gekomen door het handelen van
Belastingdienst/Toeslagen.
Op peildatum 31-8-2021 hebben 120 (mogelijk) gedupeerden zich aangemeld bij de Belastingdienst.
Daarvan hebben 23 inwoners een compensatie van 30.000 euro ontvangen van de Belastingdienst.
Mogelijk is de groep gedupeerden groter. Iedereen die zich aanmeldt via de gemeente of de MaDi
Diemen wordt gevraagd om zich ook te melden bij de Belastingdienst. Een groot deel van deze groep
was niet in beeld en heeft zich ook niet eerder aangemeld bij de MaDi Diemen of de gemeente voor
hulpverlening. De herstelactie en proactieve benadering hebben een positief effect op het preventief
handelen.
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Participatie
In september wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor (mogelijk) gedupeerden in Diemen.
Het doel van deze bijeenkomst is het verstrekken van informatie over het hulpaanbod en
inventariseren of er een behoefte is aan het opstarten van een groep voor een lotgenotencontact.
De Verzamelwet
Op Prinsjesdag 2021 wordt de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen gepresenteerd. Deze
verzamelwet kan niet eerder dan 1 januari 2022 ingaan. Daarom heeft de staatssecretaris van
financiën besloten een beleidsbesluit te nemen waarmee gemeenten kunnen anticiperen op deze wet
en schulden van gedupeerde ouders in het sociaal domein en gemeentelijk belastingen per 1 juli 2021
worden kwijtgescholden. De bedragen die worden kwijtgescholden worden door het Rijk vergoed.
In de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen worden de Gemeentewet en de Waterschapswet
gewijzigd. Er wordt een verwijzing naar het nieuwe artikel 26a Invorderingswet 1990 opgenomen.
Artikel 26a geeft de grondslag voor gemeenten en waterschappen om belastingschulden kwijt te
schelden voor deze doelgroep. Het nieuwe artikel 26a heeft een bindend karakter. Er is geen ruimte
om geen of slechts gedeeltelijke kwijtschelding te verlenen wanneer artikel 26a van toepassing is.
Gevolgen voor implementatie in Diemen
Deze herstelactie leidt uiteraard financieel en operationeel tot meerwerk. Op dit moment kan er geen
exacte prijsindicatie worden afgegeven. De VNG maakt momenteel met het Rijk afspraken over de
compensatie aan gemeenten en de uitvoeringsvraagstukken (juridisch, operationeel, ICT-technisch,
gegevensuitwisseling) die aan de kwijtschelding van de gemeentelijke vorderingen ten grondslag
liggen.
Het Rijk heeft toegezegd de werkelijke kosten te zullen vergoeden op basis van nacalculatie, zodat
gemeenten geen financieel nadeel ondervinden van deze beleidsmaatregel. De VNG zal na het
zomerreces duidelijkheid verschaffen over het proces van het indienen van de kosten en de
verantwoording.
Aanpak kwijtschelding gemeente Diemen
De clusters Terugvordering en Verhaal en Planning & Control, het team Beleid Samenleving, de MaDi
Diemen en de invorderingsambtenaar van Gemeentelijke Belastingen Amstelland werken projectmatig
samen aan de kwijtschelding. Momenteel zijn de publieke schulden van de (mogelijk) gedupeerden
gepauzeerd door het zogeheten ‘Moratorium’ oftewel pauzeknop. Alle belastingaanslagen van de
gedupeerden die materieel betrekking hebben op de periode tot en met 31 december 2020 worden
kwijtgescholden. De kosten die samenhangen met de belastingaanslag, zoals de invorderingskosten
en rentes, worden ook kwijtgescholden. De kwijtschelding van de private en informele schulden wordt
door de Belastingdienst afgehandeld.

Ter inzage in iBabs
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