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Datum 21 april 2021 
Betreft Compenseren openstaande vorderingen van gedupeerde 

ouders in een minnelijke regeling 
  

 

 

 

Beste lezer, 
 
Vele gedupeerde ouders van de problemen met de kinderopvangtoeslag zijn 
mogelijk (mede) door toedoen van Belastingdienst/Toeslagen in problematische 
schulden beland. Deze ouders verdienen het om zoveel mogelijk schuldenvrij te 
zijn, zodat zij met geld uit de compensatie (€30.000) een nieuwe start kunnen 
maken. Een deel van de gedupeerde ouders is in een minnelijke schuldregeling 
terecht gekomen. 
 
Op 20 april jl. heb ik de Tweede en Eerste Kamer gemeld dat 
Belastingdienst/Toeslagen alle openstaande vorderingen voor deze groep ouders 
gaat compenseren. Als de schuldhulpverlener deze brief met u deelt betekent het 
dat u schuldeiser bent van tenminste één van deze gedupeerden.  
 
Om het compenseren van deze vorderingen praktisch te kunnen regelen werk ik 
samen met onder andere de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de 
vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK). Voor het 
praktisch inrichting van de uitbetalingen hebben wij nog wat tijd nodig. Daarom 
vraag ik u, met de garantie dat uw resterende vordering voor deze gedupeerde 
ouder(s) wordt gecompenseerd door Belastingdienst/Toeslagen, om in de 
tussentijd geen invorderingsactiviteiten bij deze gedupeerde ouder(s) te 
ondernemen. 
 
Op de informatiepagina van de Belastingdienst1 vindt u meer informatie over wat 
dit voor u en de gedupeerde ouder betekent. Op die pagina vindt u ook meer 
informatie zodra er duidelijkheid is over de uitvoering van het compenseren van 
de schulden. 
 
Ik vertrouw erop dat u samen met de schuldhulpverlener van deze gedupeerde 
kunt helpen om deze ouder een nieuwe start te geven. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
 

                                                
1 https://over-ons.belastingdienst.nl/dossier-herstel-kinderopvangtoeslag/werken-aan-oplossingen-schuldenproblematiek/ 
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Met vriendelijke groet, 
 
De staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane 
 
 
 
 
Alexandra C. van Huffelen 


