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Beste <aanhef><achternaam>, 
 
 

 

Waarom krijgt u deze brief? 
U bent gedupeerd door de problemen met de kinderopvang-
toeslag.  
Hebt u schulden? U leest in deze brief wat u dan nu moet 
doen.  
 

 

   
Geef uw private schulden zo snel mogelijk door 
U kunt vanaf 5 januari 2022 uw schulden doorgeven.  
Uw schulden zijn nu nog gepauzeerd. Deze pauze 
eindigt op <12 februari 2022>. De pauze kan niet 
verlengd worden.  
 
Waarom geeft u uw schulden door? 

• wij kunnen uw schulden oplossen (u hoeft ze 
niet te betalen) 

• deurwaarders kunnen geen beslag leggen 
 

  Wat zijn private schulden? 
Private schulden zijn schulden 
aan bedrijven. Zoals telefoon-
maatschappijen of online 
winkels. 

 

 

 
Hoe geeft u uw schulden door? 

• Via sbn.nl U vindt daar ook een formulier om schulden 
door te geven via de post. 

• Weet u nog niet precies welke schulden u allemaal 
hebt? Geef dan alvast de schulden door die u weet. U 
kunt zo vaak als u wilt schulden doorgeven. 

• Hebt u hulp nodig? Uw gemeente kan u helpen om 
een overzicht te maken van uw schulden. 

 

 
 

 
Wat is SBN (Sociale Banken 
Nederland)? 
SBN helpt mensen met 
schulden. Dit doen ze al jaren. 
Daarom hebben wij SBN 
gevraagd te helpen met de 
schulden van gedupeerde 
ouders. 

 

 
 

Postbus 4510, 6401 JA  HEERLEN Pays Bas 

 

<NAWREGEL1> 
<NAWREGEL2> 
<NAWREGEL3> 
<NAWREGEL4> 
<NAWREGEL5>  

Betreft: Geef uw schulden door, zodat wij ze kunnen oplossen 
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Op toeslagen.nl/private-schulden ziet u welke 
schulden u kunt doorgeven 
We lossen niet alle schulden op. U vindt ook 3 voorbeelden 
in de bijlage bij deze brief. In de bijlage leest u ook hoe het 
met ‘publieke schulden’ gaat. 
 
Hoe gaat het verder? 
SBN bekijkt uw schulden. U krijgt van SBN een brief waarin 
staat welke schulden opgelost worden. Of ze bellen u met 
vragen. 
Zij betalen de schulden daarna aan de schuldeisers. U hoeft 
die schulden dus niet meer zelf te betalen. Twijfelt u? Bel 
dan met SBN: 088 - 1410 560. Dit kan na 5 januari 2022. 
 

 Welke schulden lossen wij 
voor u op? 

• aan bedrijven (private 
schulden) 

• van 1 januari 2006  
tot en met 31 mei 2021 

• alleen schulden door 
betalingsachterstanden 
 

  
   Hebt u vragen? Of hebt u direct hulp nodig? 

 

  

  
 
 

 

  

 
Vanuit Nederland 
Bel gratis ons Serviceteam:    
0800 - 2 358 358 
 
Vanuit het buitenland 
Bel de BelastingTelefoon:   
+31 555 385 385 vraag naar Serviceteam  
gedupeerden kinderopvangtoeslag 
 
Openingstijden 
Maandag tot en met donderdag:   
van 08.00 tot 20.00 uur 
Vrijdag:     
van 08.00 tot 17.00 uur 
 
Of kijk op de website: toeslagen.nl/private-schulden 
 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 
<handtekening> 
 
Coen van de Louw 
Ministerie van Financiën 
Programma Directoraat-Generaal Herstel Toeslagen 
 
Bijlagen: 

- Uitleg over oplossen van schulden 
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Uitleg over oplossen van schulden 
 
 

 

Welke informatie over een schuld geeft u door? 
Op sbn.nl staat wat u moet invullen.  
Houd brieven van de schuldeisers bij de hand. 

 

 

 

Wat als u een schuld met geld van ons hebt betaald? 
Hebt u geld van ons gekregen? En hebt u daarmee een schuld betaald? 
Dan hebben we daar soms een regeling voor. Kijk dan op 
toeslagen.nl/schuld-zelf-betaald voor meer informatie. 

 
 
 
 
 

 

Wat is een schuld met een achterstand? 
Een achterstand hebt u als u een rekening al had moeten betalen. Er 
staat meestal een betaaldatum op een rekening. Is die datum voorbij? 
Dan hebt u een betalingsachterstand. Staat er geen datum op een 
rekening? Dan hebt u 30 dagen na die rekening een achterstand. 
 

 

 

Welke schulden lossen wij niet op? 
• ‘Normale’ maandelijkse betalingen lossen wij níet op. 

Bijvoorbeeld voor het aflossen van een lening, huur, energie, 
water, een abonnement, of een bestaande betalingsregeling. 

• Het bedrag van een lening zelf (de ‘hoofdsom’). Zoals een 
hypotheek. Of geld dat u van een familielid hebt geleend. 

Dit zijn namelijk geen achterstanden. 
 

 

 
 

 
 
Voorbeelden van schulden 
Voorbeeld 1: 

Financiële afspraken of leningen zonder 
betalingsachterstand lossen wij niet op 
Hebt u iets gekocht op afbetaling? Bijvoorbeeld een auto 
of een tv? Of hebt u een sportschoolabonnement? U moet 
de maandelijkse bedragen blijven betalen. 

 
Voorbeeld 2: 

De normale maandelijkse betalingen van uw 
zorgverzekering lossen wij niet op 
We lossen alleen achterstanden op van tussen 1 januari 
2006 tot en met 31 mei 2021. U moet nu de normale 
maandelijkse bedragen blijven betalen. 
 

Voorbeeld 3: 
U hebt een tandartsrekening niet betaald 
Is de betalingsachterstand bij de tandarts ontstaan vóór  
1 juni 2021? Dan lossen wij deze schuld op. 

 

 

 
 

 

 
U hoeft niets te doen voor publieke schulden 
Publieke schulden zijn schulden bij een overheid. Dus bij ons, maar ook 
bijvoorbeeld bij UWV, gemeenten, CJIB, CAK, DUO en de Sociale 
Verzekeringsbank. Publieke schulden tot aan 31 december 2020 worden 
kwijtgescholden. Deze hoeft u niet terug te betalen. U krijgt hier 
vanzelf brieven over van de publieke schuldeisers. 
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Is er een schuld bij een deurwaarder? 
Bel dan de deurwaarder. Vertel dat u gedupeerd bent. En dat u uw 
schulden hebt doorgegeven aan SBN. Of dat u uw schulden gaat 
doorgeven. De deurwaarder kijkt samen met u of er een oplossing is. 
Hoe sneller u belt, hoe beter. 
 
 
 

 

 


