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Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen (C62) 

In reactie op vragen rond de specifieke uitkering C62 over de vergoeding van de kwijtschelding 
van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire, kan ik het volgende 
melden. De uitkering is gebaseerd op de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 25 november 2021, nr. 2021-0000049505, houdende regels voor de 
verstrekking van een specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de 
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire (Regeling 
specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen) Link. 

De regeling voorziet in het verstrekken van een specifieke uitkering aan gemeenten voor het 
vergoeden van kosten die ontstaan door het kwijtschelden van verschuldigde gemeentelijke 
belastingen van gedupeerden van de toeslagaffaire. Hierbij gaat het om de gemeentelijke 
belastingen, bedoeld in hoofdstuk XV, paragraaf 2 en 3, van de Gemeentewet en om de 
belastingen waarvan de heffing krachtens andere wetten door de gemeente geschiedt (zoals de 
afvalstoffenheffing op grond van artikel 15.33 van de Wet milieubeheer). Ook voorziet deze 
regeling in de vergoeding van de uitvoeringskosten die gemeenten maken in het kader van deze 
kwijtschelding. 

Om vast te stellen wie gedupeerde van de toeslagenaffaire is, maakt de gemeente gebruik van een 
door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (hierna: UHT) verstrekte lijst van gedupeerden 
van de toeslagenproblematiek. De UHT levert de lijst ieder jaar begin januari aan (met daarin 
gegevens over het voorgaande jaar), waarna gemeenten de tijd hebben om de lijst te controleren 
en vragen te stellen aan de UHT. De UHT levert, indien nodig, uiterlijk op 31 januari van dat jaar 
een nieuwe definitieve lijst aan. Ieder jaar worden de data voor het aanleveren van de lijsten door 
de UHT en het aanleveren van vragen door gemeenten opnieuw bepaald en gecommuniceerd aan 
gemeenten in samenwerking met de VNG. 

Bij deze specifieke uitkering vindt geen bevoorschotting plaats en wordt er vooraf geen 
beschikking gestuurd. Het ministerie van BZK stelt op basis van de jaarlijkse SiSa 
verantwoording van uw gemeente over deze specifieke uitkering een 
vaststellingsbeschikking op. Op basis van deze vaststellingsbeschikking vindt een 
betaling aan uw gemeente plaats. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045917/2021-11-30

