
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
 
 
Aanvraag actualiteit over aflopen schuldenmoratorium voor gedupeerden 
toeslagenschandaal 
 
 

Rotterdam, 4 februari 2022 
 
Geacht college, 
 
Op 12 februari aanstaande loopt het schuldenmoratorium voor gedupeerden van de 
toeslagenschandaal af1. Een schuldenmoratorium is een tijdelijke stop op invordering van 
schulden. De loopduur van dit moratorium was een jaar, in de verwachting dat dat ruim 
genoeg was om te zorgen dat alle gedupeerden die het betrof vóór afloop geholpen 
zouden worden. Inmiddels zijn alle schulden bij de overheid van deze groep 
kwijtgescholden, en is er ook een regeling waarbij private schulden worden 
overgenomen. Mensen moeten zich hier echter zelf voor aanmelden, en voor de groep 
waarbij het schuldenmoratorium komende week afloopt, heeft slechts de helft dat tot nu 
toe gedaan. Bovendien zijn nog lang niet alle zaken van de mensen die zich hebben 
gemeld, ook daadwerkelijk afgehandeld.  
 
Het kabinet heeft schuldeisers en deurwaarders opgeroepen niet direct na afloop van het 
moratorium weer over te gaan tot invordering, maar het is nog maar de vraag of 
iedereen zich daar aan zal houden. En daarmee breekt er wederom een onzekere en 
stressvolle periode aan voor veel gedupeerden van het toeslagenschandaal. En dus ook 
voor veel Rotterdammers, want ongeveer 1 of de 5 gedupeerden van het 
toeslagenschandaal woont in onze stad. GroenLinks maakt zich dan ook grote zorgen 
over de gevolgen van het aflopen van het schuldenmoratorium voor deze 
Rotterdammers, die de afgelopen jaren al zoveel tegenwerking en tegenslagen voor de 
kiezen hebben gekregen. We moeten nu alles op alles zetten om deze ouders uit de wind 
te houden. Zij hebben teveel meegemaakt en de landelijk afwikkeling van dit schandaal 
duurt veel te lang.  
 
GroenLinks is ook trots op de manier waarop de gemeente Rotterdam haar best doet om 
deze ouders zo goed mogelijk bij te staan. Wel horen we graag van u welke stappen u 
heeft genomen om het aflopen van het schuldenmoratorium te voorkomen of uit te 
stellen. Heeft het college bij het rijk aangedrongen op verlenging? Zo nee, bent u bereid 
dat alsnog te doen? En hoe gaat de gemeente met deze aankomende ramp om? Weten 
we hoeveel Rotterdamse gedupeerden dit betreft? Wil Rotterdam aan incassobedrijven en 
grote schuldeisers zoals zorgverzekeringen, nutsbedrijven en telefoonbedrijven gaan 
vragen om nog langer te wachten met incasseren? En gaan wij ouders en 
schuldhulpverleningsinstanties actief wijzen op het noodnummer voor als er toch 
geïncasseerd wordt? Zijn er nog andere acties die u kunt ondernemen om de potentiële 
gevolgen van het aflopen van het schuldenmoratorium te ondervangen? We willen hier 
graag over in gesprek tijdens de actualiteitenraad van 10 februari 2022. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Lies Roest 

 
1 https://nieuws.nl/algemeen/20220202/zorgen-in-kamer-om-aflopen-schuldenstop-toeslagengedupeerden/ 


