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Onderwerp: Stand van zaken kinderopvangtoeslagaffaire   
Portefeuillehouder: wethouder Huizinga  
Datum: 28 september 2021  

 

 
Kennis te nemen van 
de stand van zaken inzake de kinderopvangtoeslagaffaire 

  
Context 
In mei 2021 hebben we u voor het laatst op de hoogte gebracht over de stand van zaken 
inzake de kinderopvangtoeslagaffaire. Ondertussen zijn er weer diverse ontwikkelingen 
geweest waarvan wij u op de hoogte willen brengen.  
 
Kernboodschap 
Gedupeerde ouders in Doetinchem. 
Sinds maart 2020 zijn we in Doetinchem gestart met het actief benaderen van ouders die 
bij de Belastingdienst hebben aangegeven gedupeerd te zijn inzake de 
kinderopvangtoeslagaffaire.  
Deze lijst is vanaf maart 2020 gegroeid tot 104 huishoudens op dit moment. Maandelijks 
worden er nog mogelijk gedupeerden aan deze lijst toegevoegd.  
Het is ons tot nu toe gelukt om met 81 huishoudens in contact te komen. Van de overige 
huishoudens zijn geen contactgegevens bekend of krijgen we tot nu toe geen gehoor.  
 
Kwijtschelding gemeentelijke vorderingen 
De gemeente Doetinchem heeft ervoor gekozen om voortijdig te anticiperen op de 
verzamelwet ‘herstel operatie toeslagen’. Dit geeft ons de mogelijkheid om de 
gemeentelijke vorderingen die openstaan voor de gedupeerden te kunnen kwijtschelden. 
Dit is ondertussen ook voor de eerste 20 huishoudens gebeurd. Deze kwijtgescholden 
vorderingen worden voor de gemeente vanuit het rijk volledig gecompenseerd.  
 
Aanpak schuldenproblematiek 
Voor gedupeerden die momenteel gebruik maken van een schuldregeling is er vanaf 
september een speciaal portaal geopend. Via dat portaal krijgt de gedupeerde direct een 
schone lei en hiermee komt de schuldregeling ten einde. Ook de bijbehorende BKR 
melding wordt direct verwijderd.  
Vooruitlopend op officiële richtlijn van de Belastingdienst voor de aanpak van de schulden 
van gedupeerden waarvoor nog geen oplossing is, doet de gemeente Doetinchem de 
inventarisatie van de totale schuldenlast voor de gedupeerden die hebben aangegeven dit 
te willen. Samen met de gedupeerden zorgt de gemeente dan voor een schuldenlijst die 
kan worden ingediend bij de Belastingdienst zodra het portaal hiervoor geopend is. Naar 
verwachting is dit eind oktober. Vervolgens worden deze schulden ook kwijtgescholden.  
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Samenwerking 
De procedure rondom de toeslagaffaire is nog altijd in ontwikkeling. De gemeente is 
hiervoor aangesloten bij de klankbordgroep van de VNG. Via deze weg blijven we goed op 
de hoogte en kunnen we tijdig inspringen op nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast volgen 
we een aantal Doetinchemse casussen om te kunnen monitoren of de praktijk werkt zoals 
het ook daadwerkelijk bedoeld is.  
 
Vervolg 
De werkzaamheden rond dit onderwerp zijn nog altijd in volle gang en het proces voor de 
kinderopvangtoeslagaffaire is nog altijd volop in ontwikkeling. Indien er relevante 
ontwikkelingen zijn zullen deze worden gedeeld met de gemeenteraad.  
 
Bijlagen 
 
Geen. 


