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 aan De leden van de vaste commissie voor Financiën 
   
 
 datum 11 februari 2021 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35704 
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 
(Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 11 februari 2021 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer. 
 
 
Aangenomen amendement 
 
Invoeging artikel 2a  
3  4 (Lodders en Van Weyenberg) over een moratorium 
 
Moratorium  
 
De indieners benadrukken het belang van een spoedige en voortvarende afwikkeling van 
de schulden van de toeslagenouders, zodat zij snel weer hun leven kunnen oppakken. Met 
dit amendement wordt een afkoelingsperiode opgenomen in de Algemene wet 
inkomensafhankelijke regelingen waardoor rust en ruimte wordt gecreëerd met als doel om 
te komen tot een goede afwikkeling van de schulden van de ouders die behoren tot de 
hersteloperatie toeslagen. Dit amendement doet niks af aan andere Kameruitspraken over 
de afwikkeling van de schulden, zoals motie Wilders 35510–7 en motie Ploumen Segers. 
Dit amendement beoogt slechts ouders in afwachting van een definitieve afwikkeling rust 
en stabiliteit te geven.  
 
Met de ouders worden de belanghebbende en zijn huidige toeslag-partner (op het moment 
van uitbetaling van de forfaitaire tegemoetkoming) bedoeld. De afkoelingsperiode is van 
toepassing als de forfaitaire tegemoetkoming van € 30.000,- wordt uitbetaald.  
 
De afkoelingsperiode is ook van toepassing als de forfaitaire tegemoetkoming een lager 
aanvullend bedrag tot € 30.000 bedraagt. Voorts is de afkoelingsperiode van toepassing 
ingeval aan de belanghebbende in één keer de toegekende forfaitaire tegemoetkoming van 
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of tot € 30.000 en een ander bedrag aan compensatie of tegemoetkoming wordt 
uitbetaald. Bijvoorbeeld indien in één keer € 50.000,- inclusief de toegekende forfaitaire 
tegemoetkoming en een andere compensatie of tegemoetkoming wordt uitbetaald aan de 
belanghebbende. Een ander voorbeeld waarbij de afkoelingsperiode van toepassing is de 
situatie waarbij eerst de toegekende forfaitaire tegemoetkoming van € 30.000 wordt 
uitbetaald en enige tijd later een aanvullende uitbetaling aan compensatie of 
tegemoetkoming.  
 
De afkoelingsperiode gaat van rechtswege in op het moment dat de 
Belastingdienst/Toeslagen de forfaitaire tegemoetkoming van maximaal € 30.000 aan de 
belanghebbende uitkeert. Voor belanghebbenden die vóór 12 februari 2021 een verzoek tot 
herstel hebben ingediend bij de Belastingdienst/Toeslagen zal ook een afkoelingsperiode – 
met terugwerkende kracht tot en met 12 februari 2021 – van rechtswege gelden van 12 
februari 2021 tot en met 1 mei 2021. Hiermee wordt getracht zoveel mogelijk te 
voorkomen dat de schuldeisers van die belanghebbenden hun verhaalsrechten uitoefenen 
vlak voor de uitbetaling van de forfaitaire tegemoetkoming. Vervolgens kan ten aanzien 
van deze specifieke groep belanghebbenden nogmaals (en mogelijk deels gelijktijdig met 
de eerste afkoelingsperiode tot en met 1 mei 2021) een afkoelingsperiode van een jaar 
gelden vanaf het moment dat voornoemde forfaitaire tegemoetkoming wordt uitbetaald.  
 
Tijdens de afkoelingsperiode zullen schuldeisers hun invorderingsmaatregelen moeten 
staken ten aanzien van alle goederen van de ouders, voor zover deze maatregelen 
betrekking hebben op de schulden die reeds bestonden en invorderbaar waren op het 
moment dat de afkoelingsperiode inging (oude schulden). Dit betekent bijvoorbeeld ook 
dat een schuldeiser niet de schuld kan verrekenen met een vordering. Gezien de korte 
termijn waarop schuldeisers dit moeten implementeren, zal dat de komende tijd veel 
vragen van de uitvoering. Schuldeisers worden opgeroepen hier hun best voor te doen. 
Daarom worden belanghebbende of zijn partner opgeroepen om meteen in contact te 
treden met hun schuldeiser als dit onverhoopt en onbedoeld in het begin nog niet goed 
verloopt.  
 
Een oude schuld kan in de afkoelingsperiode niet door de schuldeisers worden ingeroepen 
als grond voor wijziging van verbintenissen of verplichtingen jegens de belanghebbende of 
zijn partner, voor opschorting van de nakoming van een verbintenis jegens de belangheb-
bende of zijn partner of voor ontbinding van een met de belanghebbende of zijn partner 
gesloten overeenkomst. Dit betekent bijvoorbeeld dat een huurovereenkomst van de 
woning van de belanghebbende of zijn partner niet kan worden ontbonden of dat de 
levering van gas, water of licht niet kan worden gestopt.  
 
Als er gedurende de afkoelingsperiode nieuwe schulden worden gemaakt of ontstaan die 
niet tijdig worden voldaan, kunnen schuldeisers ten behoeve van die nieuwe schulden wel 
verhaal nemen. Het is tijdens de afkoelingsperiode dus ook niet mogelijk om in het kader 
van een oude schuld beslag te leggen op het vermogen van de ouders, waaronder de 
toegekende forfaitaire tegemoetkoming van maximaal € 30.000. Daarom is het van belang 
dat bijvoorbeeld een deurwaarder, voordat hij overgaat tot beslaglegging, eerst navraag 
doet bij de Belastingdienst/Toeslagen of de desbetreffende schuldenaar wellicht een ouder 
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is voor wie van rechtswege een moratorium geldt. Een reeds liggend beslag op goederen 
van de belanghebbende of zijn partner kan gedurende de afkoelingsperiode niet worden 
uitgewonnen.  
 
Ten behoeve van de benodigde gegevensverstrekkingen tussen de 
Belastingdienst/Toeslagen, overheidsorganen en schuldeisers is in dit amendement in 
verschillende expliciete grondslagen voorzien. Het amendement biedt een schuldeiser met 
een opeisbare vordering de grondslag om aan de Belastingdienst/Toeslagen gegevens te 
leveren van een specifieke schuldenaar met het verzoek om na te gaan of op de 
vorderingen van de betreffende schuldeiser een afkoelingsperiode van toepassing is. Indien 
hiervan sprake is, bevestigt de Belastingdienst/Toeslagen dit aan de betreffende 
schuldeiser en vermeldt de Belastingdienst/Toeslagen daarbij de datum waarop de 
afkoelingsperiode is aangevangen. Ook wordt geregeld dat enkele grote publieke schuld- 
eisers van de Belastingdienst/Toeslagen gegevens ontvangen van gedupeerden en 
gegevens van degenen die zich gemeld hebben als gedupeerde bij de hersteloperatie. Voor 
deze gegevensverstrekking is gekozen omdat deze publieke schuldeisers hebben 
aangegeven te willen meewerken aan een tegemoetkoming in de vorm van een 
kwijtschelding van bepaalde schulden. In dit amendement is een regeling voor 
gegevensverstrekking opgenomen aan andere schuldeisers. Indien een schuldeiser aan de 
Belastingdienst/Toeslagen bevestigt dat er in redelijkheid wordt gezocht naar een voor alle 
betrokken partijen passende oplossing voor de financiële situatie van de belanghebbende 
of zijn partner, kan de Belastingdienst/Toeslagen op verzoek van die schuldeiser gegevens 
verstrekken die noodzakelijk worden geacht voor de totstandkoming van die passende 
oplossing. De schuldeiser kan bij zijn verzoek aan de Belastingdienst/Toeslagen gegevens 
verstrekken die noodzakelijk worden geacht voor de totstandkoming van de passende 
oplossing. De vraag welke gegevens precies noodzakelijk zijn en de wijze waarop een 
gegevensverstrekking plaats zou moeten vinden, wordt nog nader uitgewerkt. 
 
Registratie 
 
In het stelsel van kredietregistratie staan overeenkomsten van consumenten geregistreerd 
door partijen die zijn aangesloten bij dit stelsel. Hierbij valt te denken aan 
kredietovereenkomsten en autoleaseovereenkomsten. Een aangesloten partij beoordeelt of 
een overeenkomst verantwoord is aan de hand van onder andere de gegevens in dit 
stelsel. Het doel van de raadpleging van het stelsel van kredietregistratie is het voorkomen 
van overkreditering. Het Bureau Kredietregistratie (BKR) beheert momenteel het enige 
stelsel van kredietregistratie.  
 
Met dit amendement wordt eveneens beoogd te regelen dat belanghebbenden en hun 
partners die behoren tot de hersteloperatie toeslagen bij het afsluiten van toekomstige 
overeenkomsten geen hinder meer ondervinden van de registratie van achterstanden die 
zijn vervallen. Als zij bij een nieuwe start bijvoorbeeld een huis willen kopen en daarvoor 
een hypotheek aanvragen, is het niet gerechtvaardigd en niet redelijk dat registratie van 
achterstanden als gevolg van de «alles-of-niets» uitleg van de kinderopvangtoeslag of de 
buitensporige fraudejacht daaraan in de weg kunnen staan. Het voorstel beoogt te borgen 
dat een achterstand die in dat kader is kwijtgescholden of die een belanghebbende of zijn 
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partner zelf heeft ingelost, op geen enkele wijze meer zichtbaar is in het stelsel van 
kredietregistratie.  
 
Het eerste lid van dit amendement regelt dat een aangesloten partij die heeft ingestemd 
met kwijtschelding van betalingsachterstanden van een belanghebbende of zijn partner die 
onderdeel is van de hersteloperatie toeslagen alle registraties die samenhangen met die 
kwijtgescholden betalingsachterstanden en achterstanden die een belanghebbende of zijn 
partner zelf heeft ingelost, dient te verwijderen uit het stelsel van kredietregistratie. Dit 
amendement beoogt niet om de registratie van een lopende overeenkomst te verwijderen, 
omdat het bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten belangrijk is dat het bestaan van 
deze overeenkomst wordt meegewogen om overkreditering te voorkomen.  
 
Het tweede lid regelt dat, indien dit noodzakelijk blijkt voor het verwijderen van een 
registratie, het stelsel van kredietregistratie de Belastingdienst/Toeslagen kan verzoeken 
om gegevens van de belanghebbende en dienst partner. Dit dient uitsluitend om te 
voorkomen dat uitvoering van het eerste lid in een individueel geval niet mogelijk blijkt 
omdat zich bij het verwijderen van de registratie een probleem voordoet dat uitsluitend 
kan worden verholpen door gegevensdeling tussen Belastingdienst/Toeslagen en het stelsel 
van kredietregistratie. De Belastingdienst/Toeslagen zal dit verzoek beoordelen. 
 
Het amendement laat de regelingen van BKR en aangesloten partijen aangaande 
registraties van betalingsachterstanden in andere gevallen onverlet. Noch ziet dit 
amendement op geregistreerde schuldhulpverlening. 
Aangenomen. Voor: PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, VVD, CDA, de 
ChristenUnie en FVD.  
 
 
Moties 
 
5 (Leijten) over een vrije advocaatkeuze  
Verworpen. Voor: SP, PvdA, Krol, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, PVV en 
FVD. 
 
6 (Leijten en Kuiken) over openbaarmaking van alles wat in de ministeriële commissie 
toeslagenherstel besproken en besloten wordt 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
7 (Leijten) over voorrang voor mensen met de grootste schade  
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
8 (Omtzigt) over een oordeel van de Algemene Rekenkamer vragen  
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
9 (Omtzigt) over alle juridische adviezen naar de Kamer sturen  
Ingetrokken. 
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10 (Omtzigt) over een juridisch advies over het amendement-Lodders/Van Weyenberg  
Ingetrokken. 
 
11  12 (Omtzigt en Leijten) over de schadevergoeding en schuldhulpverlening  
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
 
 


