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Artikel 45 vragen 
 

Aan:  College van B&W Zwolle 

Van:  Fractie PvdA, Patty Wolthof   

Fractie Socialistische Partij, Bert Sluijer  

Betreft: Kwijtschelden gemeentelijke schulden aan slachtoffers toeslagenaffaire    

Datum: 22 januari 2021    

 

 

Geacht college, 

 

Het rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag liet 

zien dat het onvoorstelbare werkelijkheid is geworden in Nederland. 

 

Het rapport toont aan op welke wijze de slachtoffers van de kindertoeslagaffaire jarenlang zijn bejegend. 

Hoe zij niet alleen onterecht bestempeld en bestraft zijn, maar ook nog eens nergens hun recht konden 

halen. De grondbeginselen van de rechtsstaat zijn daarmee geschonden.   

 

De belastingdienst gaat nu een basiscompensatie verstrekken aan de slachtoffers van € 30.000,00. 

Daarnaast scheldt de Belastingdienst en Toeslagen alle schulden van de gedupeerde ouders kwijt. Dit 

geldt ook voor het UWV, CAK, DUO, het CJIB en de SVB. 

De overheid is in gesprek met private schuldeisers (zoals NS, energiebedrijven, woningbouwverenigingen 

en postorderbedrijven) dat zij dit voorbeeld volgen. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in een brief van 18 januari 2021 aangegeven dat 

ze de gemeenten met klem op zal roepen de gemeentelijke vorderingen op gedupeerde ouders kwijt te 

schelden. Dit zal eveneens op de algemene ledenvergadering van 12 februari van het VNG ter sprake 

komen. Gemeenten beslissen echter zelf of ze aan die oproep wel of geen gehoor geven.   

 

Gisteren heeft Rotterdam al bekend gemaakt dat zij de gemeentelijke schulden aan de circa 3000 

slachtoffers in die stad kwijt zal schelden. Waarmee deze gemeente niet alleen meewerkt aan het herstel 

van het vertrouwen in de overheid, maar bovenal de slachtoffers rust en helderheid geeft en hen helpt om 

daadwerkelijk uit hun benarde positie te komen.  

 

Dit brengt de PvdA en SP fractie tot de volgende vragen: 
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Vragen: 

 

 

1. Heeft het college al een besluit genomen over het kwijtschelden van de gemeentelijke schulden 

aan de Zwolse slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire? Wat is de uitkomst van dit besluit? 

 

2. Indien het nog niet besloten is, is het college bereid de gemeentelijke schulden van de gedupeerde 

ouders kwijt te schelden? 

 

3. Op 18 december 2020 zond het college een memo over het aantal slachtoffers en de manier 

waarop de slachtoffers bereikt gaan worden en/of al geholpen zijn. 

Hoeveel slachtoffers zijn op dit moment in beeld voor hulp bij het Sociaal Wijkteam en/of Sociaal 

Raadslieden?  

 

4. Is het college bereid de slachtoffers hernieuwd op te roepen zich te melden met de mededeling dat 

nu ook de gemeentelijke schulden kwijtgescholden worden? (Indien het antwoord op vraag 2 ‘ja’ is.) 

 

5. Welke alternatieven ziet het college daarnaast om de slachtoffers actief persoonlijk te benaderen? 

Is het college bijvoorbeeld bereid de belastingdienst te vragen een brief te schrijven aan alle 

Zwolse slachtoffers met de oproep toestemming te geven aan de belastingdienst voor het delen 

van de persoonsgegevens en zich tevens te melden bij het Sociaal Wijkteam? Of iets van die 

strekking of enige andere vorm van actieve benadering van potentiële slachtoffers.   

 

6. Is het college bereid om ook gemeentelijke private partijen met vorderingen op gedupeerde 

ouders, op te roepen deze vorderingen kwijt te schelden?   

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de PvdA fractie    Namens de SP fractie 

Patty Wolthof      Bert Sluijer   

 

     
 
 
 
 
 
 
 


