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Ministerie van Financien

HEDEN GRAAG UITERLIJK 18 5 RETOUR I V M VERZENDING KVK EN TK

TER BESLISSING

Directie Directe

Belastingen Toestagen
Asn

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

persoonsgegevens

nota Spoedwet invorderingsrente voor verzending TK Datum

16 mei Z022

Notanummer

2022 0ODD147893

Bijiagen
1 Nader rapport

2 Wettekst

3 Merporie van toelichting
4 Wettekst met revisies

5 MvT met revisies

6 Advies RvS

7 Stukken 100

8 Uitvoeringstoets

Aanleiding

Op 11 mel 2022 heeft de Raad van State advies uitgebracht inzake het

Wetsvoorstel Wet geen rente bij hervatting invordering toesiagschulden zie

bijiage 6 Het advies heeft een dictum A Er zijn enkel redactionele opmerktngen
In voorbereiding op het advies is ambtelijk contact geweest Op basis van het

advies en het ambtelijk contact zijn de wettekst en de memorie van toelichting op

een aantal punten gewijzigd

Beslispunten
• Bent u akkoord met het nader rapport de aangepaste wettekst en de

memorie van toelichting
Zo ja dan wordt u verzocht te ondertekenen

1 Het nader rapport bijiage 1

2 De memorie van toelichting bijiage 3

• Bent u akkoord met het openbaar maken van bijgevoegde eerdere nota s

en de nu voorliggende nota conform de beleidslijn Actieve

openbaarmaking nota s bijiage 7 Omlijnde delen worden voorafgaand
aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

£7V

y
Het wetsvoorstel en de MvT zullen samen met het nader rapport worden

verzonden aan het Kabinetvan de Koning Het Kabinet van de Koning zorgt voor

doorgeieiding aan de Tweede Kamer Gezien het gewenste tijdpad streven we

naar verzending van de stukken aan de Tweede Kamer deze week voor de

eerstvolgende procedurevergadering van de vaste commissie voor Financien op

25 mei 2022

Kern

Naar aanieiding van het advies en opmerkingen van de Raad van State is er een

aantal wijzigingen aangebracht in de wettekst en de memorie van toelichting Het

betreft verduidelijkingen en technische en redactionele wijzigingen De grootste

wijzigingen betreffen

o Er is verduidelijkt waarin toesiagschulden verschillen van

belastingschulden
o De budgettaire paragraaf is uitgebreid

Voor de volledigheid is daarnaast een wettekst en memorie van toelichting met

track changes bijgevoegd bijiage 4 en 5 Als laatste treft u in bijiage 7 de
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stukken voor openbaarmaking aan Begin april heeft u al eerder onderliggende
nota s van de Kamerbrief opstart invordering aan beide Kamers gestuurd Per

abuis is daarbij een document niet meegezonden Deze wordt nu samen met de

overige nog niet openbaar gemaakte nota s met deze stukken meegezonden
Het gaat om de nota van 18 februari 2022

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Doc. nr. Datum Naam document Toelichting

1 18-2-2022 Nota - Stas TD Invorderingsrente opstart 

Toeslagen

Per abuis is dit document niet eerder meegezonden bij de nazending Kamerbrief nazending opstart 

invordering. Deze wordt nu alsnog meegezonden.®®De staatssecretaris Fiscaliteit en 

Belastingdienst is in het gesprek van 22 februari jl. akkoord gegaan met het voorstel om geen 

invorderingsrente te berekenen bij de opstart van de invordering.

2 12-4-2022 Nota - Stas TD Spoedwet Invorderingsrente Nota bij de eerste versie van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

3 19-4-2022 Nota - Stas TD Spoedwet Invorderingsrente 

Ministerraad

Nota bij het wetsvoorstel en de memorie van toelichting voor agendering voor de MR.
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Ministerie van Financien

OO u

Directie Strategle\
Recht BeleidTER BESLIS51NG EN BESPREKING 22 2 15 00

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst
de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

persoonsgegevens

nota Nota Invorderingsrente opstart Toeslagen Datum

18 februari 2022

Notanummer

2022 0000052417

Bijiagen

geen

Aanleiding

Op basis van de huidige wet en regelgevlng zal de rente voor zowel beiastingen
ais toesiagen vanaf 1 juli stapsgewijs op gaan lopen Een groot dee van de

gepauzeerde invordering van toesiagen is op 1 juli nog niet opgestart De

voormaiig Staatssecretaris Toeslagen en Douane heeft in november reeds intern

aangegeven het In rekening brengen van invorderingsrente bij de opstart

ongewenst te vinden voor Toeslagen Na overleg op 17 februari jl is besloten tot

onderstaand gezamenlijk ambtelijk advies DGFZ DGBD DGT wat aan u beiden

^atsecretarissen ter besluitvorming voor wordt gelegd

lispunten
Gaat u er mee akkoord om geen invorderingsrente in rekening te brengen over gepauzeerde

toeslaginvorderingen voor zover deze vorderingen worden voldaan middels de aangeboden

betalingsregeling in het kader van de opstart van de invorderingsmaatregeien
Gaat u er mee akkoord dat dit opgenomen wordt in wetgeving indien mogelijk het

belastingplan 2023 en er vooruitlopend op die wetgeving een beleidsbesluit wordt opgesteld
waarover de Eerste en Tweede Kamer worden gei nformeerd

i Gaat u er mee akkoord om voor een zachte landing van het beleidsbesluit en om een soepel
n wetgevingstraject te borgen de ADR en de RvS vooraf te informeren In dat kader vragen wij de

ji Staatssecretaris van Toeslagen en Douane om op korte termijn contact op te nemen met de

11 Raad van State

rn

Jde financiele gevolgen van de COVID 19 pandemie voor burgers te

verzachten is vanaf maart 2020 de invordering van beiastingen en toeslagen

gepauzeerd
• Gedurende de pauzering van de invordering is het percentage van de

invorderingsrente bij belasting en toeslagschulden verlaagd van 4 naar

0 01 De Belastingdienst is in September 2021 weer gestart met de

invordering Vanaf half april zal ook de invordering van toeslagen stapsgewijs

weer worden opgestart U bent beide reeds separaat geinformeerd over de

opstart

X
vr
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• Doordat Toeslagen de invorderingsactiviteiten later en anders opstart dan de

Belastingdienst ontstaat de situatie dat er bij toeslagen al rente In rekening

gebracht gaat worden in de fase dat er nog vorderingen gepauzeerd zijn
• Het is niet in lijn met de opstart bij belastingen waar gedurende de

opstartperiode van September 21 juni 22 0 01 rente wordt gerekend
• Het is ook niet goed uitlegbaar dat Toeslagen rente gaat rekenen over

vorderingen die op initiatief van de overheid zijn gepauzeerd
• Toeslagen steit daarom voor om bij de gepauzeerde toeslagvorderlngen

ontstaan voor en tijdens de invorderingspauze geen invorderingsrente te

rekenen voor zover deze worden voldaan binnen de termijn van de standaard

of de persoonlijke betalingsregeling die wordt aangeboden bij de opstart van

de invordering
• De terugbetaling van de belastingschulden waarvoor op verzoek van

ondernemers uitstel van betaling is verieend in verband met de uitbraak van

corona start vanaf 1 oktober 2022 Bij deze groep wordt vanaf 1 juli 2022 al

1 rente gerekend Deze rente loopt in stapjes op tot 4 dus ook

gedurende hun betalingstermijn van maximaal 60 maanden Een besluit om bij
de betalingsregelingen die door Toeslagen worden aangeboden gedurende de

gehele duur van hun betalingsregeling van 24 maanden geen

invorderingsrente te rekenen kan vragen oproepen waarom bij het

terugbetalen van belastingschulden wel rente wordt gerekend
• Ultvoeringstechnisch kan dit tijdig uitgevoerd worden indlen besluitvorming

snel plaatsvindt en er geprioriteerd wordt in de werkzaamheden

• Over de financiele dekking grove schatting van 27mln in de

Voorjaarsbesluitvorming vindt dit moment afstemming plaats met de

departementen en de IRF Hier zijn op dit moment nog geen middelen voor

binnen de FIN begroting
• Dit voorstel vergt een wetswijziging die op zijn vroegst per 2023 in working

kan treden Vooruitlopend op de wetgeving kan er op basis van een

beleldsbesluit reeds geen invorderingsrente worden gerekend Gezien de

kritische geluiden door onder andere de Raad van State en de ADR over het

gebruik van beleidsbesluiten bij de toeslagenaffaire wordt gevraagd om beide

Kamers te informeren en de kritische partijen voorafgaand te informeren

Toelichting

Het voorstel

• Op basis van de huidige wet en regelgeving zal het percentage van de

invorderingsrente bij belasting en toeslagschulden in principe vanaf 1 juli

weer stapsgewijs opiopen van 0 01 naar het oude niveau van 4 Dit

betekent dat vanaf 1 juli 2022 1 rente wordt gerekend
• De Belastingdienst is in September 2021 gestart met de

invorderingsactiviteiten De opstart van Toeslagen is in juli 2022 nog In voile

gang en zal naar verwachting ook in de tweede helft van 2022 en mogelijk
tot begin 2023 doorlopen

• Groep A is nog niet volledig opgestart in juli 2022 Circa SOD 000 burgers
hebben hun aanbod voor een betalingsregeling in het kader van de opstart

nog niet gehad of de reactietermijn op dit aanbod loopt nog Groep B circa

200 000 burgers Is dan nog helemaal niet opgestart
• Het stapsgewijs weer rekenen van invorderingsrente na juli 2022 acht

Toeslagen niet passend omdat het tijdspad van de opstart doorloopt na het
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opiopen van de rente vanaf 1 juli 2022 en de meest problematisctie

vorderlngen op dat moment nog niet zijn opgestart
• Toeslagen stelt daarom voor om bij de gepauzeerde toeslagvorderingen

ontstaan voor en tijdens de invorderingspauze geen invorderingsrente te

rekenen voor zover deze terugvorderingen worden voldaan binnen de termijn
van de standaard of de persoonlijke betalingsregeling die wordt aangeboden

bij de opstart van de invordering
• Ais de burger geen gebruik maakt van het aanbod of zich niet conformeert

aan de voorwaarden van de betaiingsregeiing dan wordt het reguliere

invorderingsproces hervat en wordt er aisnog invorderingsrente in rekening

gebracht gelijk aan de rente bij beiastingen
• Het niet in rekening brengen van invorderingsrente wanneer aan de

betalingsregeling wordt voldaan kan op deze manier een positieve

gedragsstimulans zijn voor burgers om de betalingsregeling aan te gaan en

na te komen

De uitvoerbaarheid

Het is uitvoeringstechnisch niet mogelijk om de invorderingsrente voor

Toeslagen voor alle vorderlngen op 0 01 te houden ais de rente bij

beiastingen vanaf juli op gaat lopen

Uitvoeringstechnisch zijn er twee mogelijkheid 1 hetzetfde rentepercentage
hanteren ais wordt gehanteerd bij belastingschulden van l 4 of 2

helemaal geen rente rekenen

Het voorstel om geen rente te rekenen voor de beperkte groep burgers die

afbetaalt middels de bij de opstart aangeboden betalingsregeling is in

beginsel uitvoerbaar Processen en communicatie dienen te worden

aangepast spoedige besluitvorming en prioritering in de uitvoering is

daarvoor noodzakelijk

Er zijn reeds voorbereidende werkzaamheden aangevangen die indien nodig

teruggedraaid kunnen worden omdat tijdige implementatie anders niet

mogelijk is

De financiele conseouenties

\1• De totale kosten van de gederfde rente vonr rip Hppari pmgnfa^n 7iin gaar

zeer grove schatting maximaal € 27 min Er is berekend hoeveel rente alle

departementen over alle vorderingen p^ jaar ontvangen en hoeveel het niet

rekenen van rente verschilt met de opioop die de Belastingdienst hanteert

• Er is geen rekening gehouden met het feit dat de rente in zijn geheel niet

wordt gerekend bij deze vorderlngen ook niet over de periode voorafgaand

aan de gepauzeerde invordering Er is ook geen rekening gehouden met het

deel van de populatie dat toch in de dwanginvordering raakt waarbij aisnog j
over de volledige periode invorderingsrente in rekening wordt gebracht Over

nieuwe invorderingen wordt wel rente gerekend
• De kosten maken onderdeel uit van de gezamenlijke claim die vanuit

Toeslagen en de betrokken departementen wordt ingediend voor de

Voorjaarsbesluitvorming Gesprekken over verduidelijking van de claim met

o a IRF lopen nog Het verzoek van IRF en FEZ is dat de betrokken

departementen VWS BZK en SZW de claim ook in de eigen afzonderlijke
beleidsbrieven aan de IRF opnemen Het gesprek met de departementen

i
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hierover loopt nog De departementen geven aan de kosten niet zeif te widen

dekken

Juridische conseouenties

• Voor het realiseren van dit voorstel is nu geen juridische grondslag Als

Toeslagen afwijkt van het renteregime van de Belastingdienst vergt dit een

wetswijziging Deze wetswijziging kan op zijn vroegst per 1 januari 2023

inwerkingtreden
• Vooruitlopend daarop kan een beleidsbesluit genomen worden zodat

Toeslagen per 1 juli 2022 geen rente meer rekent bij mensen die hun

vorderingen afbetalen middels de aangeboden betalingsregeling Het gebruik
van een beleidsbesluit is kwestieus Er zijn de afgelopen periode zeer

kritische geluiden geuit door onder andere de Raad van State en de ADR over

het gebruik van beleidsbesluiten bij de toeslagenaffaire zie voor het advies

m b t beleidsbesluiten bijiage 1 Dit betreffen de volgende punten

o Het parlement wordt in praktische zin voor voldongen feiten opgewekte

verwachtingen rechtszekerheid gesteld en er is weinig tot geen ruimte

voor reflectie of verbetering
o De democratische legitimatie en de rechtsstatelijkheid van regels alsook

de kwaliteit van de regels de kwaliteit van de politieke besluitvorming
en de kwaliteit van de uitvoering kotnen op deze manier onder druk te

staan

o De afdeting van de Raad van de State is extra kritisch als het gaat om

beleidsbesluiten waarbij budget gemoeid is

o De snelheid om regelgeving tot stand te brengen kan geen

doorsiaggevend argument zijn
• Voorts is om deze reden aan de Tweede Kamer gecommuniceerd dat er zo

min mogelijk gebruik zal worden gemaakt van beleidsbesluiten

• Desondanks zijn er in dit geval redenen om wel vooruitlopend op wetgeving
een beleidsbesluit uit te vaardigen

o Er wordt voorkomen dat er rente gerekend wordt over vorderingen die

gepauzeerd zijn op initiatief van de overheid

o Het beleidsbesluit heeft een beperkt bereik alleen gepauzeerde

vorderingen en vorderingen voldaan middels de aangeboden

betalingsregeling

o Het beleidsbesluit Is voor een beperkte periode van juli t m december

2022

o Het is begunstigend beieid voor de burger
o De uitvoering heeft de uitvoerbaarheid onderzocht en uitvoerbaar

geacht

o Verder wordt met het beleidsbesluit voorkomen dat er inconsistent

beieid wordt gevoerd door eerst wel rente te rekenen en later indien

tot die beslissing wordt overgegaan geen rente in rekening te brengen

Dit laatste heeft zowel voor de burger als voor de uitvoering negatieve

effecten

• Gezien de kritische geluiden over het gebruik van beleidsbesluiten wordt

geadviseerd de Eerste en Tweede Kamer te informeren over dit voorgenomen

beleidsbesluit

• Om een zachte landing yan het beleidsbesluit en een soepel

wetgevingstraject te borgen wordt aan de Staatssecretaris van Toeslagen en

Douane gevraagd de ADR en de RvS vooraf te informeren
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Daarnaast worden alle betrokken departementen opdrachtgevende en JenV

vooraf geTnformeerd

Bij een beleidsbesluit is de democratische legitimiteit lager dan bij wetgeving

daarom kan worden besloten dat naast het beleidsbesluit de voorgenomen

wetswijziging met terugwerkende kracht te laten ingaan Op die manier is er

met terugwerkende kracht wel wettelijke basis

Uitstralinaseffect Belastinadienst

• Het introduceren van verschiiiende benaderingen door Toeslagen en de

Belastingdienst met betrekking tot de invorderingsrente kan de vraag

oproepen waarom bij belastingschulden wel invorderingsrente in rekening
wordt gebracht

• Bezien vanuit het feit er gedurende de opstart van de invorderingsactiviteiten
van de Belastingdienst 0 01 rente werd gerekend en de opstart bij

Toeslagen in juli nog in voile gang is is het uitiegbaar dat toeslagen

gedurende haar opstart voor een langere periode nog geen rente rekent Het

is niet uitiegbaar dat Toeslagen rente gaat rekenen over vorderingen die op

initiatief van de overheid zijn gepauzeerd Bij vorderingen in het reguliere

proces zulien net als bij de Belastingdienst de opiopende rentepercentages

gerekend worden

• Vanaf 1 oktober 2022 gaan ondernemers starten met het terugbetalen van

de belastingschulden waarvoor uitstel van betaling is verleend in verband

met de uitbraak van corona Een besluit om bij de betalingsregelingen die

door Toeslagen worden aangeboden geen invorderingsrente te rekenen kan

vragen oproepen

• Het niet rekenen van invorderingsrente bij ondernemers is niet wenselijk
omdat daarmee een prikkel tot betaling voor openstaande schulden

ontbreekt Uit gedragsonderzoek blijkt dat burgers niet ondernemers

vrijwel niet handelen op basis van deze prikkel
• Het aantal openstaande vorderingen aan belastingschulden is veel hoger dan

de terugvorderingsbeschikkingen van toeslagen Het niet rekenen van

invorderingsrente bij belastingschulden zal derhalve een veel grotere impact

hebben op de begroting
• Goede communicatie hierover is cruciaal met name voor burgers met zowel

belasting als toeslagschulden

Uitstralinaseffect reauliere oroces

Er kunnen vragen ontstaan over het al dan niet deflnitieve karakter en de

doorwerking op het reguliere proces van het niet in rekening brengen van de

invorderingsrente met name nu de invorderingsrente een onderdeel is dat

wordt besproken in het kader van de herijking van de invorderingsstrategie
Dit voorstel is echter specifiek gekoppeld aan de planning en de aanpak van

be opstart van de invorderingsmaatregelen van Toeslagen Dit besluit heeft

geen betrekking op het reguliere proces en laat daarom ook ruimte voor een

afwijkend besluit over de invorderingsrente in het reguliere proces

De vraag hoe Toeslagen structureel om wil gaan met invorderingsrente wordt

beantwoord in herijking van de invorderingsstrategie
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Ministerie van Financien

HEDEN UITERLIJK DI 19 4 RETOUR VERZENOING NAAR MR

TER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Directie Directe

Belastingen Toeslagen

persoonsgegevens

nota Spoedwet Invorderingsrente Datum

12 april 2022

Notanummer

2022 0000121319

Bijiagen
1 Wettekst

2 Memorie van Toelichting

Aanleiding

Op 31 maart 2022 heeft u de Tweede Kamer per brief geinformeerd over de

opstart van gepauzeerde vorderingen bij de Belastingdienst Toeslagen Hierin is

het voornemen geuit om geen invorderingsrente te rekenen bij de terugbetaling
van de terugvorderingen waarvan de invordering is gepauzeerd in verband met de

uitbraak van COVID 19 Om te voorzien in dit voornemen is in de Kamerbrief

aangegeven dat een spoed wetswijziging noodzakeiijk is Het voorstei voor deze

wet en de memorie van toelichting treft u bijgaand aan bijiage 1 en 2 In deze

nota wordt voorts ingegaan op het tijdpad

Beslispunten
1 Bent u akkoord met de bijgevoegde wettekst en de Memorie van Toelichting

o Na uw akkoord wordt de wettekst en de Memorie van Toelichting uiterlijk
21 april aan u voorgelegd ter ondertekening gezamenlijk met het MR

formulier en de brieven voor de Raad van State en het kabinet voor de

Koning
2 Bent u akkoord met het inplannen van een belafspraak met de Raad van

State met betrekking tot de aanvraag van een spoedadvies

■

AX^aL2yv

^ cjXxAAOO\r C{

u

Kern

• Er is een wetswijziging nodig om invorderingsrente bij de terugbetaling
van de terugvorderingen van toeslagschulden die in verband met de

uitbraak van COVID 19 tijdelijk zijn gepauzeerd niet te rekenen

• Deze wetswijzing dient op 1 juli 2022 in werking te treden omdat vanaf

dat moment het rentepercentage van de invorderingsrente in de

Invorderingswet verhoogd wordt naar 1 Het tiidoad is daarom kort

Daarom gaat de planning er vanuit dat het wetsvoorstel met de Memorie

van Toelichting op 29 april voorligt in de MR zodat het wetsvoorstel tijdig
ter advies kan worden voorgelegd aan de Raad van State

• Tevens zal er een brief worden gestuurd aan de Raad van State met het

verzoek om het advies met spoed te behandelen Wij adviseren u

voorafgaand aan het verzenden van deze brief telefonisch contact op te

nemen met de vicepresident van de Raad van State

Toelichting
In de Kamerbrief van 31 maart 2022 is beschreven op welke wijze de

Belastingdienst Toeslagen nu de coronamaatregelen voorlopig zijn afgebouwd de

Pagina 1 van 3

1197956 00002



r

invordering van toeslagen wil gaan hervatten In deze brief is ook ingegaan op

het niet rekenen van invorderingsrente bij de terugbetaling van de

terugvorderingen die in verband met de uitbraak van COVID 19 tijdeiijk zijn

gepauzeerd De invordering van deze vorderingen zal vanaf medio april 2022

weer worden opgestart

Vanaf 23 maart 2020 is het rentepercentage dat wordt gerekend bij de

invorderingsrente tijdeiijk verlaagd naar0 01 Bij brief van 26 november 2021

heeft het kabinet laten weten dat dit rentepercentage zal qelden tot en met 30

juriT ^uzz i\a deze datum zal het rentepercentage van de invord^erinasrente

stapsqewils weer worden verhoogd tot 4 De wet voorziet momenteefniet in

een mogelijkheid om bij Belastingdienst Toestagen af te kunnen wljken van deze

stapsgewijze verhoging van het rentepercentage van de invorderingsrente voor de

groep waar de invordering weer wordt opgestart Hiervoor is een wetswijziging

nodig Dit wetsvoorstel en de IMemorie van Toelichting treft u in de bijiage aan

bijlage 1 en 2

Het wetsvoorstel regelt concreet dat aan burgers waarblj de invordering van

toeslagschulden is opgeschort de mogelijkheid wordt geboden om de openstaande
teruqvorderinq zonder invorderingsrente te voldoen Dit kan bij betaling in een

keer een standard betalingsregeling of een betalingsregeling waarbij rekening
wordt gehouden met de persoonlijke omstandtgheden van de burger Voor een

uitgebreide toelichting bij dit wetsvoorstel verwijzen wij u graag naar de Memorie

van Toelichting

Planning

De voorgenomen wet dient op 1 juli 2022 inwerking te treden omdat vanaf dat

moment het rentepercentage van de invorderingsrente in de Invorderingswet

verhoogd wordt naar 1 Er moet vanaf dat moment een wettelijke grondslag
zijn om in de genoemde gevalten geen invorderingsrente te rekenen Het tijdpad
is daarom kort Een vereenvoudigde planning van dit tijdpad treft u hieronder

aan

Datum Wat

Uiterlijk 21 april Te ondertekenen stukken in de tas Stas T8iD

MR formulier brief voor het Kabinet van de

Koning brief met verzoek spoedadvies aan

de Raad van State

Uiteriijk 22 aprii Verzending stukken aan MR

29 aprii MR

Na vaststelling advies RvS mei 2022 Besiisnotitie met nader rapport en

wetsvoorstei en MvT

Onbekend mei juni Behandeiing Tweede Kamer

Onbekend mei juni Behandeiing Eerste Kamer

30 juni 2022 beoogd Publicatie Staatsbiad

Na veriawl^ma izan liw opmerkingen op wetsvoorstel en de Memorie van

Toelichting zullen wij deze wet volaende week week 16 opnieuw aan u

aanbiederPten^nde het wetsvoorstel verder in procedure te kunnen hrengen
DaarDi] wordt een brief voor het Kabinet van de Koning en de Raad van State

met het verzoek om een spoedadvies bijgevoegd Deze brieven dienen te

worden getekend zodat deze na de MR kunnen worden verzonden Daarnaast zal

er een MR formulier worden bijgevoegd om het wetsvoorstel te agenderen tijdens
de MR van 29 april 2022
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Spoedadvies Raad van State

Vanwege de snelle inwerkingtreding datum dient voor het wetsvoorstel per brief

een spoedadvies te worden aangevraagd bij de Raad van State Dit gebeurt
formeel nadat het wetsvoorstel akkoord heeft gekregen van de MR Naast deze

brief adviseren wij u om in de week van de MR te bellen met de vicepresident van

de Raad van State Indian u aRRootd bentTTiet ait gesprek zullen wij bij de

volgende nota een belnotitie ten behoeve van dit gesprek bijvoegen Ambtelijk is

er reeds contact met de Raad van State Uw verzoek om een spoedadvies zal

^erhalve niet als een verrassinq komen

Uitvoerinqstoets

Vorige week is een Uitvoeringstoets aangevraagd voor dit wetsvoorstel Aan de

Uitvoeringstoets wordt op dit moment de laatste hand gelegd pe planning is dat

de Uitvoerinostoets deze week wordt vastgesteld Vooralsnog geeft

Uitvoeringstoets aan dat het wetsvoorstel uitvoerbaar is

Budget

De totale derving van rente inkomsten die begint op 1 juli 2022 wordt geschat

op ca € 18 min waarvan ca €4 min het iastenkader raakt en het restant van

c~a € 14 min het ultoavenkader De verwe7kinQ van deze inkomstenderving vindt

plaats uiterlijk in de eerste suppletoire begroting van 2022 Het tekort wat

ontstaat door de derving van rente inkomsten die het uitgavenkader raakt zal

naar alle waarschijnlijkheid opgevuld worden door een overboeking van artikel 10

van de Financienbegroting naar de betreffende departementen

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

IMiet van toepassing

Pagina 3 van 3

1197956 00002



y

Ministerie van Financien

Directie Directe

Belastingen ToeslagenTER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

persoonsgegevens

nota Spoedwet Invorderingsrente Ministerraad Datum

19 april 2022

Notanummer

2022 0000127749

Bijiagen
8

Aanleiding

Vorige week heeft u het Wetsvoorstel Wet geen rente bij hervatting invordering

toeslagschulden en de memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel ontvangen
Deze stukken zijn op dinsdag 19 april met u besproken Naar aanleiding van dit

gesprek zijn enkele wijzigingen aangebracht in de MvT zie bijiage 2 die in deze

nota aan u worden voorgelegd U heeft tevens ingestemd met een gesprek met

de Raad van State voor een toelichting op de spoedaanvraag In deze nota leggen
we u ook de belnotitie voor

Beslispunten
• Bent u akkoord met de aangepaste memorie van toelichting

Zo ja dan wordt u verzocht te ondertekenen

o de memorie van toelichting bijiage 2

o de brief aan het Kabinet van de Koning bijiage 3

o en de brief aan de Raad van State bijiage 4

• Stemt u in met de spreeklijn in de belnotitie bijiage 5

a

Het wetsvoorstel en de MvT zullen samen met de brieven direct na de MR op 29

april verzonden worden aan het Kabinet van de Koning en de Raad van State

Kern

Naast het wetsvoorstel en de gewijzigde memorie van toelichting treft u

bijgaand de stukken aan voor verzending aan het Kabinet van de Koning

bijiage 3 en de aanvraag van een spoedadvies bij de Raad van State

bijiage 4

De stukken voor agendering van de Ministerraad MR heeft u reeds

ondertekend en zijn ter informatie bijgevoegd bijiage 7 en 8 Deze

stukken zullen op 22 april aan de MR worden gezonden ter behandeling

op 29 april
Eerder bent u akkoord gegaan om te bellen met de Raad van State om

het verzoek om een spoedadvies toe te lichten Dit gesprek is ingepland

op 28 april aanstaande met persoonsgegevens

Een belnotitie voor dit gesprek treft aan inpersoonsgegevens

bijiage 5

In de vorige notitie lieten wij u weten dat aan de Uitvoeringstoets nog

wordt gewerkt deze is nu gereed Hier komen geen nieuwe

Pagina 1 van 2

1197957 00003



aandachtspunten uit naar voren U treft de uitvoeringstoets In bijiage 6

aan

Toelichting
In de memorie van toelichting zijn de volgende wijzigingen aangebracht

• Pagina 3 en 4 toegevoegd dat burgers eventueel wel een

terugvorderingsbeschikking hebben ontvangen en op die manier

geinformeerd kunnen zijn over een terugvordering
• Pagina 4 passage toegevoegd over de fasering en over gedupeerde

ouders

• Pagina 7 er is een wijziging doorgevoerd in de budgettaire paragraaf Het

woord uiterlijk is weggehaald en er is toegevoegd dat er een

overboeking zal plaatsvinden van artikel 10 van de Financienbegrotlng
naar de betreffende toeslagdepartementen

• Pagina 8 de paragraaf over evaluatie is aangepast

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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