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Informatie over schulden en kwijtschelding

Beste <meneer/mevrouw> <Achternaam geadresseerde>,

Waarom krijgt u deze brief?
U bent een van de ouders die gedupeerd is door de problemen met
de kinderopvangtoeslag. U hebt misschien schulden. Daarom kreeg
u ook een brief over de pauzeknop voor schulden van ons.
We weten nu meer over hoe we uw schulden gaan kwijtschelden.
Daarom sturen we u deze brief.

Hebt u schulden?
Er zijn 2 soorten schulden: private schulden en publieke schulden.
Private schulden zijn bijvoorbeeld schulden aan bedrijven.
▪
Zoals energiebedrijven, zorgverzekeraars of online winkels.
We hebben afgesproken dat we de private schulden zoveel mogelijk
gaan overnemen. U krijgt daar later dit jaar een brief over.
▪
Publieke schulden zijn schulden bij de overheid. Dus bij ons,
maar ook bijvoorbeeld bij UWV, gemeenten, CJIB, CAK, DUO en
de Sociale Verzekeringsbank.
Deze brief gaat over de publieke schulden.
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De publieke organisaties schelden de meeste schulden kwijt
Kwijtschelding betekent dat u de schulden niet meer hoeft te betalen.
De publieke organisaties sturen u een brief als ze uw schuld hebben
kwijtgescholden. Ze sturen deze brieven vanaf nu tot en met september.

Lees verder op de volgende pagina
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De organisaties maken en versturen de brieven zelf
Dat betekent dat we niet precies weten wanneer u brieven krijgt.
De organisaties sturen de brieven ook niet tegelijk. Misschien heeft
een ouder die u kent al een brief gekregen. En u nog niet. Dat is geen
probleem. U krijgt vanzelf een brief. Dat hebben we zo afgesproken.
Ook van ons krijgt u een brief als we starten met kwijtschelden.
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Hebt u nog vragen?
Vanuit Nederland
Bel gratis ons Serviceteam:
0800 – 2 358 358
Maandag tot en met donderdag:
van 08.00 tot 20.00 uur.
Vrijdag:
van 08.00 tot 17.00 uur.

Vanuit het buitenland
Bel de BelastingTelefoon:
+31 555 385 385 vraag naar Serviceteam
gedupeerden kinderopvangtoeslag
Maandag tot en met donderdag:
van 08.00 tot 18.00 uur.
Vrijdag:
van 08.00 tot 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,
<Handtekening>
Ditte Hak,
Directeur-generaal Toeslagen
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