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Kwijtschelding overheidsschulden i.v.m. toeslagenaffaire  

Op 18 januari heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat in het kader van de afwikkeling 

van de toeslagenaffaire alle overheidsschulden voor gedupeerden worden kwijtgescholden. Deze 

aankondiging kwam voor veel betrokken overheidsinstanties, waaronder GBLT, als een verrassing.  

 

Wij nemen aan dat het algemeen bestuur van GBLT bereid is om mee te werken aan een dergelijke actie. 

Op dit moment is er echter nog niets bekend over de concrete uitwerking van deze plannen. De VNG 

meldt op haar site dat er gesprekken gevoerd worden, de verwachting is dat er na 1 februari meer 

duidelijkheid komt. Op de site van de Unie van Waterschappen is (nog) niets te vinden over dit 

onderwerp. 

 

GBLT heeft over dit onderwerp inmiddels al wel diverse vragen ontvangen, zowel uit gemeentelijke hoek, 

als rechtstreeks van klanten. In het MT van GBLT is besloten om – tot er meer duidelijkheid is – onze 

klanten die door de toeslagenaffaire in de financiële problemen zijn gekomen zoveel mogelijk te helpen. 

 

Wat we nu gaan doen 

We kunnen deze klantgroep niet identificeren. Vooralsnog is het gegeven dat de Belastingdienst de 

gegevens van deze klanten niet mag delen met gemeentes of andere partijen, vanuit privacy-oogpunt 

(AVG). We zijn daarmee afhankelijk van het feit of de klant zich actief meldt bij ons. In dat geval gaan we 

de klant aanbieden het invorderingsproces voor openstaande vorderingen van 2020 of ouder te 

pauzeren. Dat betekent dat wij in deze – nog steeds – onzekere tijd waarin deze klanten zich bevinden in 

ieder geval niet verder bijdragen aan bestaande schulden. Zodra er meer bekend is over het vervolg van 

dit traject, kunnen de definitieve vervolgstappen dan genomen worden.  

We zullen deze tussenactie in ieder geval communiceren via onze website en ons twitterkanaal.  

 

Vervolg 

Over het verdere vervolg van deze actie is op dit moment dus nog niets te melden. Daarnaast weten we 

niet hoe groot de groep is in ons verzorgingsgebied, noch welk bedrag het uiteindelijk zal gaan. Zodra 

hierover meer duidelijkheid is, zullen we betrokkenen, zowel bestuur en deelnemers als klanten hierover 

informeren. 

 

 


