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Aanleiding
Kameriid Sneis GL heeft tijdens het notaoverieg op dinsdag 12 oktober aandacht

gevraagd voor het effect van het schuidenmoratorium op alimentatiebetalingen U

heeft aangegeven dit probieem te herkennen en op te willen iossen en er op

korte termijn schriftelijk op terug te komen

Beslispunt
Gaat u akkoord met de Kamerbrief

Kern

• Gedupeerde ouders en of hun toeslagpartners hoeven door het moratorium

geen alimentatieschuld te bepaien Dit heeft zeer ongewenste effecten op ex-

partners en hun kinderen die vaak niets met de toeslagenprobiematiek van

doen hebben

• Om dit op te Iossen creeren we de mogelijkheid dat het LBIO zelf

achterstanden kan betalen Dit grijpt tot op zekere hoogte in in de relatie

tussen twee private partijen maar dat vinden we te rechtvaardigen
• Voor een structurele opiossing naar de toekomst toe moet er echter gekeken

worden naar het wettelijk kader Daarover zullen we u op een later moment

informeren

Toelichting
• Het Landelijk Bureau Invordering Ouderbijdragen LBIO is de publieke

instantie die door alimentatiegerechtigden wordt ingeschakeld om

openstaande alimentatie te incasseren

• Een aantal gedupeerde ouders 250 zaken heeft een alimentatieschuld als

alimentatieplichtige Door het algehele moratorium kan het LBIO niet

invorderen en krijgt de alimentatiegerechtigde geen geld
• De verwachting is dat een belangrijk deel van de alimentatieplichtigen ook

niet zelfstandig achterstallige alimentatie zal betalen De achterliggende reden

hiervoor is dat er een groep is die de ex partner eenvoudigweg het geld niet

gunt De verwachting is ook dat deze personen zich daarom niet actief zullen

aanmelden voor de private schuldenregeling N B de benadeelde ex partner
heeft vaak helemaal niets met de problematiek rondom de

kinderopvangtoeslag te maken
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• Ook kinderen kunnen hiervan de dupe worden Er zijn bij het LBIO diverse

schrijnende gevallen bekend waarbij alimentatiegerechtigden in zware

financiele problemen terechtgekomen zijn
• In het beleidsbesluit private schulden wordt dit probleem nu geadresseerd

door de mogelijkheid op te nemen dat ook zonder aanvraag van een

gedupeerde ouder of toesiagpartner de Belastingdienst Toeslagen de

opeisbare schulden die voortvioeien uit alimentatieverplichtingen en waarvoor

het LBIO gemachtigde invorderaar is kan voldoen

• Dit zal gebeuren op initiatief van het LBIO die dit bedrag voor zal schieten

om een spoedig proces te bevorderen

• N B dit voorstel regelt alleen op de korte termijn deze problematiek Het gaat
immers alleen om aiimentatieschulden tot 1 juni 2021 aangezien in de

private schuldenregeling alleen die achterstanden op schulden betaald

worden Dit betreft vermoedelijk wel de huidige schrijnende gevallen
• Structured opeisbare schulden tot aan de start van het moratorium bij

ontvangst 30K worden gepauzeerd Indien een gedupeerde ouder of

toesiagpartner die alimentatieplichtig is bijv op 1 december 2021 30K krijgt
worden al zijn opeisbare schulden tot 1 december 2021 gepauzeerd Echter

via bovenstaande route worden alleen de achterstanden op schulden tot 1 juni
afbetaald door het LBIO Om dit structureel te veranderen zal het wettelijk
kader rondom het moratorium mogelijk moeten worden aangepast Hier

komen wij binnenkort bij u op terug

Budgettair
• De kosten die met deze opiossing samenhangen zijn naar verwachting

inpasbaar binnen het herstelbudget voor de private schuldenoplossing

Tekst beleidsbesluit

• De tekst in het beleidsbesluit onder 3 3 is nog licht gewijzigd in de passage
over zorgverzekeraars verduidelijkend en daarnaast is het gedeelte over

alimentatie en LBIO toegevoegd zie schuin

3 3 Goedkeuring schulden zorgverzekeraars en alimentatieverplichtingen
middels LBIO

Schulden die een gedupeerde ouder of toesiagpartner heeft bij een

zorgverzekeraar of die voorvloeien uit alimentatieverplichtingen en die vallen

onder de opeisbare private schulden bedoeld in onderdee 3 1 worden in beginsel

op aanvraag van de gedupeerde ouder of toesiagpartner meegenomen in de

procedure beschreven in onderdeel 3 2 Voor deze twee categorieen schulden kan

het echter wenselijk zijn deze zonder aanvraag van de gedupeerde ouder of

toesiagpartner op korte termijn te voldoen

Dit geldt onder meer voor gedupeerde ouders en toeslagpartners die schulden

hebben bij een zorgverzekeraar en op wte de wanbetalersregeling van toepassing
is Hierdoor kunnen zij zich tot de afwikkeling van hun private schulden immers

niet aanvullend verzekeren voor zorgkosten Daarom keur ik vooruitiopend op

wetgeving goed dat de Belastingdienst Toeslagen de opeisbare schulden bij de

zorgverzekeraar op initiatief van de zorgverzekeraar ook zonder aanvraag van de

gedupeerde ouder of toesiagpartner op grond van artikel 6 30 BW kan voldoen

indien
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de gedupeerde ouder of toeslagpartner schulden heeft bij een

zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1 onderdeel b van de

Zorgverzekeringswet en

op hem op 1 juni 2021 de wanbetalersregeling bedoeld in artikel 18d of

18e van de Zorgverzekeringswet van toepassing is

a

b

Ook voor schulden die voortvioeien uit alimentatieverplichtingen kan het wenselijk

zijn deze op korte termijn zander aanvraag van de gedupeerde ouder of

toeslagpartner te voldoen Een alimentatiegerechtigde ouder kan immers in

financiele moeilijkheden komen Indian een gedupeerde ouder of toeslagpartner
niet voldoet aan zijn alimentatieverplichtingen en vanwege het moratorium

dergelijke achterstallige betalingen niet aan de alimentatiegerechtigde hoeft te

voldoen In deze situatie is het onwenselijk om alimentatieverplichtingen die

vallen onder de private schulden bedoeld in onderdeel 3 1 pas te kunnen voldoen

nadat de gedupeerde ouder of toeslagpartner eventueel een aanvraag bedoeld in

onderdeel 3 2 heeft Ingediend Daarom keur ik voorultlopend op wetgeving goed
dat de Belastingdienst Toeslagen de opelsbare schulden die voortvioeien uit

alimentatieverplichtingen van de gedupeerde ouder of toeslagpartner en waarvoor

het Landelijk Bureau Invordering Ouderbijdragen LBIO gemachtigde invorderaar

is op initiatief van het LBIO ook zander aanvraag van de gedupeerde ouder of

toeslagpartner op grand van artikel 6 30 BW kan voldoen

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

Pagina 3 van 3


