
Bijlage Overzicht herstelregelingen UHT en regelingen kwijtschelden publieke schulden.  
 
Het beleidsbesluit kwijtschelden private schulden is niet verwerkt, deze ligt nog voor bij de Tweede Kamer. 
 
Datum: 30 september 2021 
 
NB. Aan deze overzichten kunnen geen rechten worden ontleend. Rechten kunnen enkel worden ontleend aan de in het overzicht opgenomen wet- en 
regelgeving. 
 
 
Overzicht Herstelregelingen UHT 
 

Regeling Inhoud Vindplaats 
€30.000-regeling 
 
Besluit forfaitair bedrag en 
verruiming 
compensatieregeling. 
(Catshuisregeling 
Kinderopvangtoeslag) 
 

Besluit biedt grondslag voor: 
1. uitbetaling van forfaitaire compensatie van €30.000, en 
2. verruiming van de compensatieregeling, zodat ook gedupeerden die getroffen 
zijn door hardheid van het wettelijk stelsel, via de berekening van de 
compensatieregeling ruimhartiger gecompenseerd kunnen worden.  
 

 
 

Besluit van 18 maart 2021, nr. 2021-30659 
(Staatscourant nr. 14691, 19 maart 2021)  
 
wetten.nl - Regeling - Besluit forfaitair 
bedrag en verruiming compensatieregeling - 
BWBR0044956 (overheid.nl) 

€500-noodvoorziening 
 
Besluit noodvoorziening 
toeslagen 

Besluit biedt grondslag voor: 
1. Uitbetaling van (in beginsel) maximaal €500 aan personen die als gevolg van 
problemen rondom de kinderopvangtoeslag of andere toeslagen in een acute 
financiële noodsituatie verkeren en noodzakelijke kosten niet kunnen betalen. 
 
 

Besluit van 11 december 2020, nr. 2020-
243355. 
(Staatscourant nr. 62981,  
15 december 2020)  
 
wetten.nl - Regeling - Besluit 
noodvoorziening toeslagen - BWBR0044497 
(overheid.nl) 

Compensatieregeling 
 
Besluit compensatieregeling 
CAF-11 en vergelijkbare 
(CAF)-zaken & Art. 49b Awir 

Besluit biedt grondslag voor: 
1. compensatie aan ouders die (institutioneel) vooringenomen zijn behandeld, 

bestaande uit verschillende componenten o.a. compensatie voor materiele en 
immateriële schade, invorderingskosten en proceskosten t.a.v. procedures die 
in het verleden hebben gespeeld.  

2. aanvullende compensatie voor werkelijke schade (na advies Commissie 
Werkelijke Schade, CWS) 

 
NB: 
Via het beleidsbesluit dat op 19 maart 2021 is gepubliceerd (€30.000-regeling) 
ontvangen ouders die tot de doelgroep van de compensatieregeling behoren, het 
forfaitaire bedrag van €30.000. Indien de berekening o.g.v. de compensatieregeling 
leidt tot compensatie van > €30.000, wordt enkel nog het meerdere o.g.v. de 
compensatieregeling uitbetaald.  
 

Besluit van 28 augustus 2020, nr. 2020-
157030. 
(Staatscourant nr. 45904,  
7 september 2020) 
 
Art. 49b Awir 
 
 
wetten.nl - Regeling - Besluit 
Compensatieregeling CAF 11 en 
vergelijkbare (CAF-)zaken - BWBR0044059 
(overheid.nl) 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044956/2021-03-20
https://wetten.overheid.nl/BWBR0044956/2021-03-20
https://wetten.overheid.nl/BWBR0044956/2021-03-20
https://wetten.overheid.nl/BWBR0044497/2020-12-16
https://wetten.overheid.nl/BWBR0044497/2020-12-16
https://wetten.overheid.nl/BWBR0044497/2020-12-16
https://wetten.overheid.nl/BWBR0044059/2020-09-08
https://wetten.overheid.nl/BWBR0044059/2020-09-08
https://wetten.overheid.nl/BWBR0044059/2020-09-08
https://wetten.overheid.nl/BWBR0044059/2020-09-08


Hardheid van het stelsel 
- herziening < 5 jaar 
- hardheidsregeling > 5 jaar 
 
Herzieningsmogelijkheid 
o.g.v. onderdeel 2.1 en 3.1 
Verzamelbesluit Toeslagen 
(< 5 jaar) & 
hardheidsregeling art. 49a 
Awir, jo. Art. 9b UR Awir (> 
5 jaar) 

< 5 jaar, (herzienings)mogelijkheid tot: 
1.  matigen van terugvorderingsbeschikking kinderopvangtoeslag bij bijzondere 
omstandigheden, mits sprake is van een terugvordering van tenminste €1.500. 
2. proportioneel vaststellen van de kinderopvangtoeslag, mits deze eerder met 
tenminste €1.500 is verlaagd.  
 
> 5 jaar, mogelijkheid tot vaststellen hardheidstegemoetkoming overeenkomstig de 
herzieningsmogelijkheid benoemd onder 1 en 2 hierboven. 
 
NB: 
Via het beleidsbesluit dat op 19 maart 2021 is gepubliceerd (€30.000-regeling) is de 
regeling gelijk getrokken met de Compensatieregeling. Ouders die behoren tot de 
doelgroep ‘hardheid van het stelsel’ worden dus voortaan via de berekening van de 
Compensatieregeling gecompenseerd (nadat de forfaitaire €30.000 is toegekend). 

Art. 49 Awir jo. art. 9b UR Awir.  
 
Verzamelbesluit Toeslagen van 11 januari 
2021, nr. 2020-179259. 
(Staatscourant nr. 2142, 14 januari 2021)  
 
wetten.nl - Regeling - Verzamelbesluit 
Toeslagen - BWBR0044714 (overheid.nl) 
 

O/GS-tegemoetkoming 
 
O/GS-
tegemoetkomingsregeling 
art. 49c Awir & Besluit 
aanvullende 
tegemoetkoming werkelijke 
schade bij O/GS 

Art. 49c biedt grondslag voor: 
1. uitbetaling van een tegemoetkoming van 30% van de terugvordering 
kinderopvangtoeslag, waarvoor geen persoonlijke betalingsregeling is verleend 
wegens een onterechte kwalificatie opzet grove schuld. 
 
Besluit aanvullende tegemoetkoming biedt grondslag voor: 
1. Uitbetaling hogere tegemoetkoming indien  
de schade als gevolg van het niet toekennen van een persoonlijke betalingsregeling 
voor de kinderopvangtoeslagschuld hoger is dan de wettelijke forfaitaire vergoeding 
van 30%.  
2. Weigering minnelijke schuldsanering vanwege onterechte O/GS, wordt 
gelijkgesteld aan weigering persoonlijke betalingsregeling vanwege onterechte 
O/GS. Ook in die situatie kan een ouder in aanmerking komen voor de O/GS-
tegemoetkoming.   
 
 
NB: 
Indien een ouder valt onder de doelgroep voor de OG/S-tegemoetkoming en er 
sprake is van een terugvordering van tenminste €1.500 in enig berekeningsjaar, 
dan komt deze ouder in aanmerking voor de forfaitaire compensatie van €30.000. 
Uitsluitend indien de berekening van de OG/S-tegemoetkoming, inclusief 
aanvullende tegemoetkoming meer bedraagt dan €30.000, wordt enkel het 
meerdere aan de ouder uitbetaald.  

Art. 49c Awir  
 
Besluit van 30 november 2020, nr. 2020-
231500. 
(Staatscourant nr. 63420, 3 december 
2020.) 
 
wetten.nl - Regeling - Besluit aanvullende 
tegemoetkoming werkelijke schade bij O/GS 
- BWBR0044447 (overheid.nl) 

 
  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044714/2021-01-15
https://wetten.overheid.nl/BWBR0044714/2021-01-15
https://wetten.overheid.nl/BWBR0044447/2020-12-04
https://wetten.overheid.nl/BWBR0044447/2020-12-04
https://wetten.overheid.nl/BWBR0044447/2020-12-04


 
Vemogenstoetsuitzonderingen 30K 
 

Regeling Inhoud Vindplaats 
Uitzondering t.b.v. toegang 
tot toeslagen 
 

Met deze vermogenstoetsuitzondering wordt het forfaitaire bedrag van 30.000 
euro (en aanvullende regelingen) maximaal drie jaar niet meegenomen in de 
bepaling of een ouder toeslagen krijgt. 

Artikel 9quater UR Awir (30.000 euro wordt 
toegevoegd per 1 januari 2022). 
 
wetten.nl - Regeling - Uitvoeringsregeling 
Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 
- BWBR0019237 (overheid.nl) 
 

Uitzondering t.b.v. toegang 
tot de bijstand  

Met deze vermogenstoetsuitzondering wordt het forfaitaire bedrag van 30.000 
euro (en aanvullende regelingen) niet meegenomen in de bepaling of een ouder 
toegang heeft tot de bijstand. 

artikel 7, onderdeel p, van de Regeling 
Participatiewet, IOAW en IOAZ 
 
wetten.nl - Regeling - Regeling Participatiewet, 
IOAW en IOAZ - BWBR0015738 (overheid.nl) 

Uitzondering t.b.v. eigen 
bijdrage wet langdurige zorg 

Regeling biedt grondslag voor: 
1. Dat op verzoek van belanghebbende de verkregen compensatie buiten 
beschouwing blijft bij de bepaling van de grondslag voor de eigen bijdragen Wlz 
en Wmo die wordt opgelegd door het CAK. 
2. De compensatie wordt maximaal drie jaar buiten beschouwing gelaten bij de 
bepaling van de grondslag voor de eigen bijdragen Wlz en Wmo die wordt 
opgelegd door het CAK. 
 

 
Artikel 3.3.1.2, eerste lid, aanhef en onderdeel 
a, van het Besluit langdurige zorg 
wetten.nl - Regeling - Besluit langdurige zorg - 
BWBR0035948 (overheid.nl) 
 
Artikel 3.2, eerste lid, aanhef en onderdeel a, 
van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 
wetten.nl - Regeling - Uitvoeringsbesluit Wmo 
2015 - BWBR0035733 (overheid.nl) 
 
Met doorverwijzing naar artikel 47 Awir, 
waarvan het tweede lid de delegatiegrondslag is 
voor artikel 9quater UR Awir waaraan dit wordt 
toegevoegd per 1 januari 2022. 
 

 
 
Kwijtschelden publieke schulden 
 

Regeling Inhoud Vindplaats 

Besluit uitbreiding 
Catshuisregeling 
Kinderopvangtoeslag 
 

Dit besluit vervangt bovenstaand besluit van 18 maart 2021, nr. 2021-30659 ( Stcrt. 
2021, 14691), en breidt deze uit door een grondslag te creëren voor o.a.: 
 
1. kwijtschelden van toeslag- en belastingschulden  
2. compensatie voor boetes.  
 
 

Besluit van 31 mei 2021, nr. 2021- 103578 
(Staatscourant nr. 28304, 2 juni 2021)  
 
 
wetten.nl - Regeling - Besluit uitbreiding 
Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag - 
BWBR0045192 (overheid.nl) 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0019237/2021-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0019237/2021-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0019237/2021-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0015738/2021-04-14
https://wetten.overheid.nl/BWBR0015738/2021-04-14
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Besluit compensatie 
schuldentrajecten 

Dit besluit biedt de grondslag voor: 
1. kwijtschelden van de schulden van ouders en hun partners die in de wettelijke 
schuldsaneringsregeling terecht zijn gekomen of in een buitengerechtelijke 
schuldregeling zitten  

Besluit van 28 mei 2021, nr. 2021- 103575 
(Staatscourant nr 28303, 1 juni 2021) 
 
 
wetten.nl - Regeling - Besluit compensatie 
schuldentrajecten - BWBR0045191 
(overheid.nl) 

Kwijtschelding schulden 
door UWV, SVB, 
vooruitlopend op 
wetgeving 

1. Kwijtschelden publieke schulden voor de wetten die door UWV en SVB worden 
uitgevoerd, zoals de werknemersverzekeringen, toeslagenwet, de kinderbijslag en de 
algemene nabestaandenwet. 

Kaders zijn uiteengezet in brief van minister 
van SZW van 17 juni 2021.  
Kamerbrief over kwijtschelden publieke 
schulden binnen het SZW domein | Kamerstuk 
| Rijksoverheid.nl 

Kwijtschelding schulden 
inburgering vooruitlopend 
op wetgeving 

1.Kwijtschelden van publieke schulden die (bij DUO) zijn gemaakt in het kader van 
de inburgering. 

Kaders zijn uiteengezet in brief van minister 
van SZW van 17 juni 2021.  
Kamerbrief over kwijtschelden publieke 
schulden binnen het SZW domein | Kamerstuk 
| Rijksoverheid.nl 

Beleidsregel kwijtschelden 
studieschulden DUO 

Dit besluit biedt de grondslag voor: 
1.(voornamelijk) de kwijtschelding van studieschulden 

Beleidsregel van 29 juni 2021, nr. 28468296 
 
wetten.nl - Regeling - Beleidsregel 
kwijtschelding studieschulden gedupeerden 
kinderopvangtoeslagproblematiek - 
BWBR0045370 (overheid.nl) 

Kwijtschelden schulden 
door VWS 
(Wlz/WMO/Jw/Zvw), 
vooruitlopend op 
wetgeving 

1.Kwijtschelden publieke schulden PersoonsGebondenBudget (PGB) voortkomen uit 
de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de 
Jeugdwet. 
2.Kwijtschelden publieke schulden bij het CAK, zijnde: de wanbetalersregeling, 
onverzekerdenregeling, buitenlandregeling, eigen bijdrage Wmo en eigen bijdrage 
Wlz; 
3.Gegevens delen noodzakelijk voor goede uitvoering kwijtscheldings-artikel. 
 

In de 7e VGR Kinderopvantgoeslag van 22 juni 
2021 is aangekondigd dat geanticipeerd wordt 
op wetgeving. Wetgeving zal meegaan in de 
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen. 
 
7e_Voortgangsrapportage_Kinderopvangtoeslag 
(6).pdf 

Lokale besluiten van 
gemeentes, vooruitlopend 
op wetgeving. 

1. Kwijtschelden van lokale belastingschulden.  
2. Kwijtschelden van schulden op het terrein van bijv. de bijstand en WMO. 

Zie bijv. bijlage-bij-collegebesluit-beoogde-
kaders-vdef.pdf (vng.nl) 

Lokale besluiten van 
waterschappen, 
vooruitlopend op 
wetgeving. 

1.Kwijtschelden van lokale belastingschulden.  

Kwijtschelden schulden 
door CJIB 

1.De openstaande sancties op grond van de wet administratiefrechtelijke handhaving 
verkeersvoorschriften (en eventuele verhogingen en bijkomende kosten (zoals 
deurwaarderskosten, wettelijke rente) worden kwijtgescholden. 
 

Art. 22 lid 4 Wahv 
 
wetten.nl - Regeling - Wet 
administratiefrechtelijke handhaving 
verkeersvoorschriften - BWBR0004581 
(overheid.nl) 
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2.Openstaande strafrechtelijke sancties blijven uitgezonderd van kwijtschelding. 
Opgelegde verhogingen en bijkomende kosten (zoals deurwaarderskosten, wettelijke 
rente) worden wel kwijtgescholden, voor zover deze niet reeds zijn voldaan. 
 
 

 
Art. 6:4:2 Sv 
wetten.nl - Regeling - Wetboek van 
Strafvordering - BWBR0001903 (overheid.nl) 
 
 

Kwijtschelden publieke 
schulden LBIO (Landelijk 
Bureau inning 
onderhoudsbijdragen) 

1.kwijtschelden van de opslagkosten van het LBIO 
 
 

artikel 4:94a Awb 
 
wetten.nl - Regeling - Algemene wet 
bestuursrecht - BWBR0005537 (overheid.nl) 

 
 
 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/2020-01-01#Boek6_Hoofdstuk6_TiteldeelEerste_Artikel6:6:4
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