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Verzoek medewerking om gedupeerde ouders in WSNP te helpen

Geachte bewindvoerder,
U krijgt deze brief omdat u de bewindvoerder bent van <NAWREGEL1> met BSN <BSN>. Middels
deze brief geef ik u de garantie dat Toeslagen de schulden zal betalen die onder de werking van de
schuldsaneringsregeling van deze persoon vallen.
Veel gedupeerden van de problemen bij de kinderopvangtoeslag zijn mogelijk (mede) door toedoen van
Toeslagen in problematische schulden beland. Een deel van hen is uiteindelijk in een wettelijk
schuldregeling terecht gekomen. Zoals u wellicht heeft vernomen werkt Toeslagen aan het oplossen
van de schulden van gedupeerden.
Om gedupeerden in een WSNP traject zo snel mogelijk weer hun leven op te kunnen laten pakken,
vooruitlopend op het einde van het traject, ben ik in gesprek gegaan met de Beroepsvereniging van
bewindvoerders in de WSNP (BBW), Bureau WSNP en Recofa.
Als resultaat van deze gesprekken heeft het kabinet besloten dat alle schulden van ouders in de boedel
van een traject van de WSNP worden betaald door Toeslagen. Ik heb dat 20 april jl. ook schriftelijk
bevestigd aan zowel de Eerste als Tweede Kamer 1. Deze brief is een garantie daarvoor. Door het
perspectief dat we zowel ouders als schuldeisers daarmee bieden, kunt u als bewindvoerder van de
gedupeerde ouder de voortijdige beëindiging van het WSNP-traject starten en daarmee ook de ouder
op korte termijn een nieuwe start bieden. In deze brief licht ik graag toe wat daarvoor nodig is.
1. Beoordeling en betaling door UHT
Onlangs is vastgesteld dat <NAWREGEL1> recht heeft op de zogenaamde Catshuisregeling (minimaal
€30.000). U hebt daarom het geld op uw rekening ontvangen.

2. Brief naar gedupeerde ouder: u mag €30.000 vrij gebruiken
Zodra de uitbetaling is gedaan, verzoek ik dit vrij ter besteding te laten door de ouder. Ik begrijp dat dit
afwijkt van wat gebruikelijk is.
Reden daarvoor is dat ik garandeer dat schulden van de gedupeerde ouder in de boedel, zoals blijkt uit
de verificatielijst, volledig worden betaald.
Ik verzoek u om de ouder te informeren dat de betaling vrij besteed kan worden.
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Ter bevestiging kunt u de gedupeerde ouder een brief sturen waarin staat dat de betaling vrij besteed
kan worden nu Toeslagen alle schulden zal betalen. In overleg met de BBW heb ik een voorbeeldbrief
opgesteld, die u als voorbeeld kunt gebruiken. Deze brief is op 26 april gepub liceerd op de website van
de BBW.
3. Verificatielijst, verificatievergadering en beëindiging WSNP
Ik begrijp dat u mogelijk vragen heeft hoe het dan verder moet. Zeker nu dit afwijkt van wat gewoonlijk
wordt gedaan. In overleg met de betrokken partijen heb ik het volgende proces opgesteld:
Ik vraag u om te starten met het opstellen van de verificatielijst voor de gedupeerde ouders en de
betreffende schuldeisers aanschrijven, waarbij u kunt melden dat Toeslagen zal zorgdragen voor de
volledige betaling van de schulden op deze lijst. Daarbij hoeft het gespaarde van de boedelrekening
niet gebruikt te worden voor de betaling van de schulden. Dit bedrag kan terug naar de gedupeerde
ouder.
Nadat u de voorlopig erkende crediteurenlijsten heeft opgesteld, kunt u bij de rechtbank de
verificatievergadering aanvragen. Daarbij heeft, zoals gebruikelijk, een (pro forma) vergadering de
voorkeur.
Nadat het proces-verbaal van de verificatievergadering is opgemaakt kunt u de lijst van erkende
schuldeisers vervolgens met Toeslagen delen en zal Toeslagen de vorderingen op deze lijst betalen.
Over de exacte uitvoering hiervan en de (verantwoording)informatie die Toeslagen nodig zal hebben
om de betaling uit te voeren, wordt u nader geïnformeerd.
Zodra u de betaling van Toeslagen heeft ontvangen, kunt u de schuldeisers betalen en kunt u de
rechtbank verzoeken om de WNSP te beëindigen.
4. Salaris bewindvoerder
Ik begrijp dat u ook vragen heeft over uw salaris: daarvoor tref ik een aparte regeling waar u een
beroep op kunt doen. Dit betreft het volledige salaris dat u normaal zou ontvangen met 4 uur extra
gelet op de complexiteit.
Vragen en meer informatie
Op de informatiepagina van de Belastingdienst 2 vindt u meer informatie over deze procedure. Ook de
schuldeisers van de gedupeerde ouders kunnen daar meer informatie vinden.
Heeft u andere vragen? Dan kunt u contact opnemen met de bewindvoerderslijn via telefoonnummer
0800 0543. Toets direct na het overgaan de code in die u via Bureau WSNP heeft ontvangen om één
van onze medewerkers te spreken.
Hartelijk bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
De staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane

Alexandra C. van Huffelen
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