
 
 
 

Motie 
 

Motie 
  

overnemen schulden gedupeerden toeslagenaffaire 
 

  
De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 21december 2021.   

 

 

Constaterende dat: 

• De gemeente Rotterdam heeft aangekondigd alle schulden over te nemen van de gedupeerden 
van de toeslagenaffaire die nu al in een schuldentraject van de gemeente zitten en 
gedupeerden die mogelijk later nog in beeld komen bij de gemeente; 

• Sindsdien meerdere gemeenten dit ook hebben gedaan; 

 

 

 overwegende dat: 

• Gedupeerden van de toeslagenaffaire  jarenlang gebukt zijn gegaan onder schulden met alle 
gevolgen van dien; 

• Het Rijk bezig is met het uitvoeren van de zogenaamde Catshuisregeling, waarbij gedupeerden 
in ieder geval €30.000 compensatie krijgen en ouders die recht hebben op een hoger bedrag 
na een integrale behandeling nog meer compensatie kunnen krijgen; 

 

 

is van mening dat: 

• Deze mensen pas en frisse start kunnen maken en kunnen herstellen van de geleden schade 
als ze schuldenvrij zijn; 

• Het compenseren van gedupeerden nog op zich laat wachten; 

 

 

verzoekt het college: 

• De schulden van alle door de belastingdienst erkende gedupeerden van de toeslagenaffaire 
die in een gemeentelijk schuldentraject zitten, voor het einde van het jaar 2021 of zo spoedig 
mogelijk daarna, over te nemen. 

• Actief de overige, nog door de Belastingdienst bekend te maken West Betuwse 
gedupeerden te benaderen, teneindeook hun schulden over te nemen. 

 

 

Toelichting: 

De gemeenten trekken samen met de VNG op in de brede schuldenaanpak voor gedupeerde ouders 

door de toeslagenaffaire. Het is inmiddels duidelijk dat het Rijk ervoor wil zorgen dat alle private en 

publieke schulden van gedupeerden worden kwijtgescholden of overgenomen door het Rijk. 

Vanaf begin maart is er in afwachting van een definitieve oplossing voor de schulden een pauze op de 

vorderingen(moratorium) ingesteld om te voorkomen dat er beslag wordt gelegd op de compensatie 

van €30.000. Deze pauze heeft echter geen effect op gedupeerden die al in een schuldenregeling 



zitten (zowel wettelijk als minnelijk), deze mensen blijven nu nog in een strak regime hun schulden 

aflossen. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

ChristenUnie 

Linda van Willigen 
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