
Toeslagenaffaire in Wsnp 
 
Op 5 februari jl. heeft Recofa haar uitgangspunten kenbaar gemaakt  
m.b.t. de toeslagaffaire in relatie tot de Wsnp. Omdat wij zien dat onze  
leden vooral met praktische vragen kampen heeft de BBW in een nader  
overleg om verduidelijking gevraagd.  
 
Het belangrijkste uitgangspunt is dat een compensatie of tegemoetkoming  
op grond van art. 295 Fw volledig in de schuldsaneringsboedel valt. In het  
document wordt gesproken over mogelijke afwijking door middel van maatwerk,  
maar de eerste compensatie van biedt op zichzelf geen mogelijkheid om  
hiermee een crediteurenakkoord aan te bieden.  
 
Een aantal andere punten ter verduidelijking: 
 

 Een mogelijke compensatie of tegemoetkoming geeft geen reden tot verlenging van de 
Wsnp. Na de materiële looptijd (doorgaans 3 jaar) kan de schone lei worden verleend, 
maar zal eventueel de slotuitdelingslijst worden aangehouden. 

 In alle toeslagaffairedossiers dient te worden geverifieerd, bij voorkeur vóór het 
materiële einde van de Wsnp. In overleg met de eigen rechtbank valt het te overwegen 
om de verificatievergadering enkele maanden uit te stellen, 
30.000 en meer duidelijkheid over de kwijtschelding van schulden.  

 De slotuitdeling kan in afwachting van compensatie of tegemoetkoming worden 
aangehouden. Zorgt dit voor te veel vertraging en onredelijke situaties dan kan in 
overleg met de eigen rechtbank gekozen worden voor eerdere deponering en verdere 
afwikkeling op basis van art. 194 Fw (nagekomen bate). 

 Van burgers die met deze kwestie te maken hebben mag conform de inspanningsplicht 
worden verwacht dat zij zich melden bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen 
(UHT) met het verzoek om hun situatie te beoordelen (tel 0800 - 235 83 58) en de 
bewindvoerder volledig informeren over de voortgang hierin.  

 Zijn er tijdens de Wsnp vorderingen ingediend door de Belastingdienst en/of 
Toeslagen, dan mag van bewindvoerders worden verwacht dat zij bij deze schuldeisers 
navragen of deze schulden worden kwijtgescholden en  indien noodzakelijk  
toeslagvorderingen betwisten en/of een bezwaarprocedure starten voor preferente 
belastingvorderingen (art. 22j e.v. AWR). Let wel: Belastingdienst en Toeslagen 
melden dat mensen in aanmerking komen voor kwijtschelding op voorwaarde dat 1) 
zij zich aanmelden bij de UHT en 2) de UHT heeft vastgesteld dat zij recht hebben op 
een compensatie of tegemoetkoming. 

 Andere overheidsorganisaties (UWV, SVB, DUO, CAK en CJIB) en gemeenten 
beoordelen zelf of ze de schulden van gedupeerde ouders kunnen/willen 
kwijtschelden. De bewindvoerder kan bij hen alleen navragen of deze schulden 
worden kwijtgescholden, maar op dit moment is er geen grond voor betwisting.  

 Private schulden worden (tot op heden) niet kwijtgescholden of overgenomen. De 
zoeken nog uit hoe we ervoor kunnen zorgen 

dat ook deze organisaties u kunnen helpen met uw schulden.   
 
Volg ook de website van de Belastingdienst voor meer informatie: 
https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/verder-zonder-schulden/ 
 
 


