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Geachte leden,

In deze ledenbrief informeren wij u over de inwerkingtreding, op 5 november jl., van de Wet herstelopera-

tie toeslagen (hierna: de wet of de Herstelwet). De wet geeft aan tal van (goedkeurende) beleidsbesluiten 

die sinds de aanvang van de hersteloperatie zijn genomen, een formele grondslag. In eigen huis kunt u 

denken aan het besluit dat uw bestuur (of het bestuur van uw gemeenschappelijke belastingorganisatie) 

vorig jaar heeft genomen, waarbij aan de ambtenaar belast met de invordering toestemming is verleend 

om in afwachting van de wet alvast kwijtschelding aan gedupeerde ouders te verlenen. Deze verleende 

kwijtscheldingen hebben nu een formele, wettelijke grondslag.  

De Herstelwet voegt een nieuw artikel 26a aan de Invorderingswet 1990 toe en ook artikel 144 van de Wa-

terschapswet is gewijzigd. Artikel 26a van de Invorderingswet bepaalt onder andere van welke schulden 

kwijtschelding wordt verleend en dat de kwijtschelding in het kader van de kinderopvangtoeslagaffaire bij 

voor bezwaar vatbare beschikking wordt verleend. Op grond van het gewijzigde artikel 144 van de Water-

schapswet wordt ook deze kwijtschelding door de ambtenaar belast met de invordering verleend. De Her-

stelwet werkt op deze twee punten terug tot en met 2 juni 2021; hierdoor worden de vanaf dat moment 

door de ambtenaar belast met de invordering verleende kwijtscheldingen onder de formele grondslag ge-

bracht. Wij vragen in dit verband nog uw aandacht voor het volgende: 

 De (goedkeurende) besluiten die in afwachting van de wet door het waterschapsbestuur of het bestuur 

van de gemeenschappelijke regeling  zijn genomen, vervallen van rechtswege. Een apart intrekkingsbe-

sluit is dus niet nodig.  

 Het verlenen van kwijtschelding was tot nu toe gebaseerd op het zojuist genoemde bestuursbesluit 

van het waterschap of de gemeenschappelijke regeling. In de kwijtscheldingsbeschikking die naar de 

burger gaat verwijst u hoogstwaarschijnlijk ook hiernaar. Wij vragen u de kwijtscheldingsbeschikkingen 

vanaf nu op dit punt aan te passen en de verwijzing naar het bestuursbesluit te vervangen door een 

verwijzing naar de Wet hersteloperatie toeslagen (Stb. 2022, 433).  
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Nieuwe elementen hersteloperatie 

De Herstelwet introduceert een herstelregeling voor kinderen van gedupeerde ouders en een herstelrege-

ling voor eventuele ex-partners van gedupeerde ouders. De herstelregeling voor kinderen van gedupeerde 

ouders (de zogenaamde kindregeling) is  tegelijk met de inwerkingtreding van de wet ingegaan. De herstel-

regeling voor ex-partners wordt naar verwachting rond de zomer van 2023 van kracht. Op basis van de 

kindregeling ontvangen de kinderen van gedupeerde ouders (afhankelijk van hun leeftijd) een eenmalige 

tegemoetkoming van € 2.000 tot € 10.000,-. Ook meerderjarige kinderen van gedupeerde ouders hebben 

recht op een tegemoetkoming. De kindregeling kent geen schuldenaanpak (dit betekent bijvoorbeeld dat 

eventuele openstaande belastingschulden op naam van een volwassen kind van een gedupeerde ouder 

niet worden gepauzeerd en niet worden kwijtgescholden) en dit betekent ook dat de gegevens van de be-

trokken personen niet worden uitgewisseld. In zoverre zullen de waterschappen in de praktijk weinig mer-

ken van de kindregeling. Hierop bestaat één uitzondering en wel de reguliere kwijtschelding. 

Aandachtspunt reguliere kwijtschelding 

In gevallen waarin de tegemoetkoming van het kind op de spaarrekening van de ouder staat, kan in de 

praktijk niet worden uitgesloten dat een regulier kwijtscheldingsverzoek van de ouder wegens ‘teveel ver-

mogen’ wordt afgewezen. Voor een waterschap zal het namelijk niet op voorhand duidelijk zijn dat het te-

veel aan vermogen samenhangt met de ontvangen tegemoetkoming voor het kind. Wij kunnen ons voor-

stellen dat als een ouder deze duidelijkheid wel kan geven, het waterschap hiermee rekening houdt. Op 

deze wijze wordt recht gedaan aan het uitgangspunt dat het vermogen van kinderen geen rol speelt bij de 

beoordeling van een verzoek om kwijtschelding. Van een aantal organisaties hebben wij begrepen dat een 

dergelijke handelwijze in vergelijkbare gevallen nu ook al wordt toegepast.  

Gegevens Herstelwet 

De Herstelwet is gepubliceerd in Staatsblad 2022, 433 van 4 november jl. Staatsblad 2022, 433 | Over-

heid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

De inwerkingtreding is geregeld bij Koninklijk besluit van 4 november jl., Stb. 2022, 434 Staatsblad 2022, 

434 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Omdat de Herstelwet een omvangrijke wet is die maar voor een relatief klein deel de waterschappen 

raakt, noemen wij hieronder de voor de waterschappen relevante bepalingen: 

 Artikel 3.2: betreft de toevoeging van artikel 26a Invorderingswet 1990  

 Artikel 3.5: betreft de wijziging van artikel 144 Waterschapswet. 

 Artikel 9.2, lid 1, onderdeel h: dit is de bepaling die zegt dat (onder andere) de artikelen 3.2 en 3.5 te-

rugwerken tot en met 2 juni 2021.  

Wij hopen u geïnformeerd te hebben. Een afschrift van deze brief sturen wij naar de directeuren van de 

gemeenschappelijke belastingorganisaties. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met  

Virginia Anches (vanches@uvw.nl).  

Hoogachtend,

Meindert Smallenbroek 

Algemeen directeur 


