
Werkinstructie private schuldeisers tijdens moratorium 

Aanleiding 
In de afhandeling van de schuldenproblematiek die is ontstaan vanwege de problemen met de 
kinderopvangtoeslag is het uitgangspunt om een oplossing te vinden die gedupeerde ouders snel en 
volledig uit de schulden helpt en hen de mogelijkheid biedt voor een nieuwe start met een 
compensatie van € 30.000 (Catshuisregeling). Eén van de speerpunten daarin is, naast het 
kwijtschelden van publieke schulden, de afwikkeling van private schulden. Om de uitvoering hiervan in 
goede banen te leiden, is tot 1 mei 2021 een moratorium ingesteld.  

Wat houdt het moratorium in 
Het moratorium betekent dat er tijdelijk geen bevoegdheid is voor de schuldeiser tot verhaal op de 
goederen van de schuldenaar. Beslagen mogen niet geëxecuteerd worden en goederen mogen niet 
opgeëist worden. Tevens is het niet toegestaan om overeenkomsten te wijzigen of te ontbinden als 
deze niet nagekomen worden door een gedupeerde ouder. Het betreft alle vorderingen die betrekking 
hebben op een overeenkomst die vóór 31 december 2020 is aangegaan. De schuld (achterstand) 
moet ontstaan zijn voor de start van het moratorium, op 12 februari 2021. Nieuwe schulden, ontstaan 
na deze datum, vallen niet onder deze adempauze. 

Looptijd moratorium 
Voor alle ouders die zich vóór 12 februari 2021 hebben gemeld, geldt een moratorium tot en met 1 mei 
2021. Dit geldt ook voor hun toeslagpartner. Voor ouders en partners die op 1 mei niet als gedupeerde 
zijn aangemerkt, vervalt het moratorium. Voor alle ouders en partners die gedupeerd blijken, geldt het 
moratorium van één jaar vanaf het moment dat de tegemoetkoming uitbetaald is. 

Gevolgen van moratorium voor schuldeisers 
Als schuldeiser kunt u aan een ouder nog steeds vragen om de schuld te voldoen. Daarvoor mag u 
ook herinneringen of aanmaningen sturen. U mag echter tijdelijk geen beslag leggen of een eerder 
gelegd beslag uitvoeren om uw schuld betaald te krijgen. U kunt als schuldeiser ook vrijwillig 
meewerken aan het moratorium en tijdelijk geen enkele invorderingsactie ondernemen, zodat deze 
ouders de komende maanden rust en ademruimte krijgen, tot duidelijk is hoe de oplossing voor de 
private schulden er uit komt te zien.  

Gedupeerde ouders kunnen u een brief tonen waarmee zij kunnen aangeven dat zij onder de 
pauzeregeling van het moratorium vallen. De Belastingdienst werkt aan een register waarin u kunt 
opzoeken of schuldenaars die aangeven gedupeerd te zijn door de problemen met de 
kinderopvangtoeslag, dit inderdaad zijn. Dit register komt beschikbaar begin mei 2021. 

In de tijd dat het moratorium geldt, probeert de Belastingdienst samen met schuldeisers om een 
oplossing voor de ouder te vinden. Een oplossing waarmee de ouder een nieuwe start kan maken, 
maar ook u als schuldeiser recht wordt gedaan. 

Werkinstructie in communicatie schuldeisers met gedupeerden tijdens moratorium 
Als een ouder zich bij u meldt met het verzoek om zijn vorderingen te pauzeren omdat hij onder het 

moratorium valt, zouden wij het zeer op prijs stellen als u de volgende stappen kunt ondernemen:   



 
 
Tot 1 mei 2021 geldt het moratorium voor iedereen die zich gemeld heeft en hun toeslagpartner op 
31-12-2020. Vanaf mei 2021 kunt u middels het register nagaan of de zelfmelder en partner 
gedupeerd zijn. 
 


