
 

 

Geachte mevrouw Ollongren, 

 

Hartelijk dank voor uw brief van 29 juni jongstleden. Hiermee reageert u, 

mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de minister van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën, op 

mijn aanbeveling van 15 april 2021. 

 

Opvolging aanbeveling 

U geeft aan dat u en uw collega bewindspersonen mijn aanbeveling in de 

brief opvolgen. Ik ben verheugd dat u gezamenlijk in gesprek gaat met 

andere betrokken partijen om te bezien hoe het gebruik van de 

geautomatiseerde kwijtscheldingstoets in meer situaties mogelijk gemaakt 

kan worden.  

 

Ik word graag door u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 

 

Bestaande initiatieven 

In uw brief wijst u mij op enkele bestaande initiatieven waarmee de drempel 

om gebruik te maken van kwijtscheldingsregelingen zo laag mogelijk wordt 

gemaakt. Ik ben blij met deze goede initiatieven, maar mijn aanbeveling ziet 

erop dat ook burgers die geen verzoek indienen in aanmerking kunnen 

komen voor kwijtschelding. Ik deed de aanbeveling om hiervoor een 

wettelijke basis te creëren. Mochten uit de gesprekken andere oplossingen 

naar voren komen, dan verneem ik graag op welke wijze die de mogelijkheid 

geven aan gemeenten en waterschappen om ambtshalve de kwijtscheldings-

toets uit te voeren. Dit zodat burgers in de knel niet zelf het initiatief hoeven 

te nemen.  

 

Tot slot 

De contactpersonen bij uw ministerie en bij de andere ministeries op dit 

dossier ontvangen een afschrift van deze brief. 

 

Een afschrift van deze brief zend ik ook aan de Tweede Kamer. Tevens zal 

ik een update over de stand van zaken laten plaatsen op onze website. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

de Nationale ombudsman, 

 

 

 

Reinier van Zutphen 

 

Retouradres: Postbus 93122, 2509 AC Den Haag 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Mevrouw drs. K.H. Ollongren 

Postbus 20011 

2500 EA  DEN HAAG 
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