
perspectief kan ervoor worden gekozen om de looptijd van de persoonlijke

betalingsregeling gelijk te trekken met de looptijd van de w ettelijke

schuldsanehngsregeling van 36 maanden Hierdoor wordt er door de burger
50 meer op de toeslagschuld afgelost Dit kan tot gevolg hebben dat hij in

minder dan 36 maanden alsnog de gehele toeslagschuld aflost zodat er de

facto alsnog sprake is van een standaard betalingsregeling In dat geval is de

burger meer gebaat met een standaard betalingsregeling van 36 maanden

waardoor hij de gehele toeslagschuld kan aflossen maar dan met een lagere
aflossingstermijn dan bij de persoonlijke betalingsregeling Vandaar dat de

looptijd van de persoonlijke betalingsregeling op dit moment geiijk is aan die

van de standaard betalingsregeling
• Bij verlenging naar 36 maanden zuiien minder burgers in aanmerking komen

voor een persoonlijke betalingsregeling zodat de volledige toesiagschuld vaker

zal \worden afgelost Daarnaast lost de die wei voor een persoonlijke

betalingsregeling in aanmerking komt 12 maanden langerop de

toesiagschuld af zodat daardoor een lagere restschuld overblijft Daar staat

tegenover dat een burger langer op het bestaansminimum blijft Daarnaast

kan de burger dan beter kiezen voor de wettelijke schuldsanering omdat

daarmee al zijn schulden worden gesaneerd en niet alleen zijn toeslagschuld
• Gezien het voorgaande prefereert Toeslagen handhaving van de looptijd van

de persoonlijke betalingsregeiing en de standaard betalingsregeling van 24

maanden

Beslispunt 6 korte termijn Aanvraag van persoonlijke
betalingsregeling vergemakkelijken fparagraaf 9 1 in strategic
Bent u van mening dat de persoonlijke betalingsregeling goed onder de

aandacht moet worden gebracht bij de burger

kernpunten
• Knelpunt hoge drempel voor aanvraag In de terugvorderingsbeschikking

en op de website wordt de mogeiijkheid om een persoonlijke betalingsregeling
aan te vragen onvoldoende onder de aandacht van de burger gebracht Ook

nodigen de teksten in de brief en de website de burger niet uit om een

betalingsregeling aan te vragen Dat betekent dat burgers die behoefte

hebben aan en of recht hebben op een persoonlijke betalingsregeling
onvoldoende worden bereikt dan wel geen aanvraag indienen Zij hebben dan

alleen de optie van^een standaard betalingsregsttng die hen ^^ mggeiijk onder

het bes^nemlmmum brengt en waaraan zij naar alle waarschijnlijl Refdjjiet
nefTvoldoen zodat zij in de dwanginvordering belanden

s ^Ambitle meer gebruik van de persoonlijke betalingsregeling Burgers
die daarvoor in aanmerking kunnen komen moeten de persoonlijke
betalingsregeling gaan gebruiken In het kader van een betere communicatie

en dienstverlening moet de burger in de terugvorderingsbeschikking en op de

website beter worden gewezen op de mogeiijkheid om een persoonlijke

^isetalingsregeling aan te vragen Ook dienen de teksten zodanig te zijn datjde
buroerriTetnafeietJzan het indienen van een aanvraag OokJadt

zich al in de invorderingsfase bevindt wordt hem steeds de mogeiijkheid

geboden om alsnog een betalingsregeling aan te vragen

spijtoptantenregeling
• In het kader van de herstart van de vanwege de corona epidemie

gepauzeerde invordering is het aanvraagformulier voor de persoonlijke
betalingsregeling al vereenvoudigd en gedigitaliseerd en is in de

communicatie naar de burgers over de herstart beter en meer uitnodigend
gewezen op de mogeiijkheid om een persoonlijke betalingsregeling aan te

vragen

kyn

lurger
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• Implementatie Hiervoor dienen de teksten in de beschikkingen en

correspondence en op de website te worden aangepast In een

uitvoeringstoets moet worden vastgesteld welke capaciteit hiermee gemoeid
is en of naast aanpassingen in de communicatie moet worden gekeken of er

ook aanpassingen in het systeem vereist zijn

Beslispunt 7 lange termijn Betalingscapaciteit vaststellen op basis van

objectieve beschikbare gegevens Paragraaf 9 2 Strategic
Gaat u akkoord met een onderzoek naar de mogelijkheden hoe Toeslagen
de bij Toeslagen en de Belastingdienst beschikbare gegevens kan

koppelen aan het systeem voor de berekening van de

betalingscapaciteit

kernpunten
• Knelpunt subjectieve informatie van de burger Toesiagen gaat bij de

berekening van de betalingscapaciteit in beginsei uit van de juistheid van de

inkomens uitgaven en vermogensgegevens die de burger op het

aanvraagformulier heeft ingevuld Toeslagen controieert deze gegevens aiieen

indien zij vermoedt dat deze onjuist zijn Hierdoor kan ten onrechte een

persooniijke betalingsregeling worden afgesloten Dat is onwenseiijk omdat er

daardoor ten onrechte een te hoge of te lage afiossingsternnijn wordt

berekend Als de aflossingstermijn te hoog is betekent dit dat de burger
alsnog onder het bestaansminimum kan komen Als de aflossingstermijn te

laag is betekent dit dat een deel van de toesiagschuld op onjuiste gronden
niet wordt betaald

■ Ambitie meer objectieve en beschikbare informatie Toeslagen
berekent de betalingscapaciteit zo veel mogelijk op basis van gegevens die

Toeslagen en de Belastingdienst reeds tot hun beschikking hebben Burgers
hoeven bij de aanvraag zo min mogelijk gegevens te verstrekken waardoor

de drempel voor een aanvraag zo laag mogelijk is De betalingscapaciteit
wordt berekend op basis van gegevens die objectief juist zijn zodat de

aflossingstermijn van de persooniijke betalingsregeling voor het juiste bedrag
dat zoveel mogelijk aansluit bij de reele financiele situatie van de burger
wordt vastgesteld

• Verschil met Belastingdienst De Belastingdienst verleent het uitstel op
basis van door de burger verstrekte gegevens

Implementatie Onderzocht moet worden welke gegevens die Toeslagen zelf

heeft en welke gegevens van derden Toeslagen mag en kan gebruiken en in

hoeverre dit voldoende is om de reele betalingscapaciteit vast te stellen

Bij de uitvoeringstoets zal moeten worden bezien welke implicaties het

voorstel heeft inclusief wat dit betekent voor de prioritering van de IV

portefeuille en daarmee de implementatietermijn Hierbij staat de vraag
centraal hoe Toeslagen de bij Toeslagen en de Belastingdienst beschikbare

gegevens kan koppelen aan het systeem voor de berekening van de

betalingscapaciteit

J

Beslispunt 8 Betalingscapaciteit gedurende de

looptijd van de regeiing voortdurend controleren paragraaf 9 3

^ strategie
Kunt u zich erin vinden dat Toeslagen de betalingscapaciteit en het

vermogen van de burger gedurende de looptijd van de persooniijke
betalingsregeling voortdurend controieert en waar dat kan de

aflossingstermijn aanpast

kernpunten
■ Knelpunt eenmalige tussentijdse verhoging aflossingstermijn De

burger kan Toeslagen tijdens de persooniijke betalingsregeling steeds
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verzoeken om de aflossingstermijn te verlagen In dat geval meet de burger
het aanvraagformulier opnieuw invullen en moet Toeslagen de

betalingscapaciteit opnieuw berekenen Als de betalingscapaciteit lager blijkt
te zijn moet Toeslagen de aflossingstermijn aanpassen Hlerdoor wordt de

resterende toeslagschuld aan het einde van de looptljd hoger
• Toeslagen mag daarentegen op grond van het huidige beleld pas een jaar na

aanvang van de betalingsregeling de betalingscapaciteit van de burger
opnieuw berekenen en op basis daarvan de aflossingstermijn eventueel

verhogen Hier maakt Toeslagen overigens vrijwel geen gebruik van

• Ambitie voortdurend controleren van de betalingscapaciteit Als de

burger tijdens de betalingsregeling een hogere betalingscapaciteit krijgt of

meer vermogen krijgt moet Toeslagen steeds de aflossingstermijn kunnen

verhogen Als de burger tijdens de betalingsregeling een lagere
betalingscapaciteit krijgt neemt Toeslagen in het kadervan de

klantgerichtheid contact op met de burger om te kijken of de

aflossingstermijn moet worden verlaagd
• Daartoe moet Toeslagen de inkomens en vermogenspositie van de burger

gedurende de looptljd van de betalingsregeling via dynamisch monitoren

blijven volgen Met dynamisch monitoren wordt aan de hand van de

beschikbare gegevens in de systemen automatisch gecontroleerd of een

burger niet alsnog in staat is om een toeslagschuld te voldoen

• Verschil met Belastingdienst De Belastingdienst beeindigt het uitstel als

de financiele omstandigheden van de belastingschuldige zodanig veranderen

of zijn veranderd dat het naar het oordeel van de ontvanger onjuist is het

uitstel te continueren

De aanpassing van de voorwaarden van de

betalingsregelingen vergt een wijziging van de Leidraad Invordering 2008 en

de Uitvoeringsregeling Awir BIj de uitvoeringstoets zal moeten worden bezien

welke implicaties het voorstel heeft inclusief prioritering IV portefeuille en

implementatietermijn Interessant is de vraag hoe dynamisch monitoren kan

worden gebruikt om de betalingscapaciteit van de burger voortdurend te

controleren

en lange termijn Betalingscapaciteit
~ uitkomst van berekening beter laten aansluiten bij de reele financiele

situatie van de burger
• Kunt u zich erin vinden dat Toeslagen samen met de Belastingdienst

de berekeningswijze van de betalingscapaciteit nader onderzoekt en

desgewenst aanpast zodat deze beter aansluit bij de reele financiele

situatie van de burger

Beslispunt 9

■ Kunt u zich erin vinden dat Toeslagen samen met de Belastingdienst
onderzoekt of de beslagvrije voet mede kan en mag dienen als

grondslag voor de berekening van de betalingscapaciteit van de

burger

kernpunten
• Knelpunt de uitkomst van de berekening sluit niet altijd aan bij de

reele financiele situatie van de burger De wijze van berekening van de

betalingscapaciteit van de burger is geregeld in de Uitvoeringsregeling
Invorderingswet 1990 De uitkomst van die berekening sluit niet altijd goed
aan bij de reele financiele situatie van de burger Ook in de rechtspraak en In

het reflectierapport Lessen uit de kinderopvangtoeslagzaken van de Raad

van State worden vraagtekens gezet bij de materiele uitkomst van deze

berekening voor de bepaling van het maandelijkse aflossingsbedrag Daarom

geeft de Leidraad Invordering 2008 sinds 1 juli 2022 aan Toeslagen een
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discretionaire bevoegdheid om in bijzondere situaties van de berekeningswijze
van de betalingscapaciteit af te wijken

• Ambitie onderzoek berekening betalingscapaciteit Toeslagen wil de

berekeningswijze van de betalingscapaciteit evalueren en waar nodig herzien

zodat de uitkomsten daarvan beter aanslulten bij de reele financiele situatie

van burgers Ook wil Toeslagen onderzoeken of de aflossingstermijn kan

worden vastgesteld op basis van de beslagvrije voet waardoor er meer

eenheid consistence en inzicht in de berekeningswijze en de uitkomst

ontstaat die weilicht kan dienen als grondslag voor een Rijksbrede incasso

• Verschil met Belastingdienst De betalingscapaciteit wordt door de

Belastingdienst op dezelfde wijze vastgesteld Ook de Belastingdienst heeft de

ambitie om de betalingscapaciteit van de burger in beginsel te baseren op de

beslagvrije voet

De aanpassing van de

berekening van de betalingscapaciteit vergt een onderzoek in de

berekeningsmethodiek en een wijziging in de Uitvoeringsregeling
Invorderingswet 1990 De betalingscapaciteit wordt nu op basis van de

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 door het systeem berekend

Belangrijke onderzoeksvragen zijn Welk bedrag moet minimaal worden vrij
gelaten zodat burgers in hun bestaansminimum kunnen voldoen en kunnen

wijzigingen in de berekeningswijze makkelijk in de systemen worden

doorgevoerd
• Implementatie beslagvrije voet Onderzocht moet worden of de informatie

en de systemen die worden gebruikt om de beslagvrije voet vast te stellen

wettelijk ook mogen worden gebruikt ten behoeve van de vaststeiling van de

aflossingstermijn van een betalingsregeling Belangrijke onderzoeksvragen
zijn of het systeem voor de berekening van de beslagvrije voet worden

aangesloten op het systeem dat de aflossingstermijn vaststelt en hoe

voorkomen kan worden dat de toepassing van de beslagvrije voet tot

ongunstigere uitkomsten voor de burger leidt dan de berekening van de

betalingscapaciteit

Beslispunt 10 korte en

vermogen geen beletsel voor persoonlijke betalingsregeling paragraaf
9 5 strategie

termijn Moeilijkte liquideren

« Kunt u er zich in vinden dat de burger zijn geld en of makkelijk te

liquideren vermogen moet aanwenden om {een deel van de

toeslagschuld ineens betalen voordat hij in aanmerking kan komen

voor een persoonlijke betalingsregeling

• Kunt u er zich in vinden dat de waarde van moeilijk te liquideren
vermogen moet worden betrokken bij de bepaling van de restschuld

van de persoonlijke betalingsregeling

kernpunten
• Knelpunt vermogen beletsel voor persoonlijke betalingsregeling Als

de burger vermogen heeft van meer dan € 2 269 heeft hij geen recht op een

persoonlijke betalingsregeling De reden is dat er geen sprake kan zijn dat de

resterende toeslagschuld buiten invordering wordt gelaten wanneer de burger
over voldoende vermogen heeft beschikt om deze te betalen Van de burger
wordt verwacht dat het vermogen wordt ingezet om de toeslagschuld te

voldoen

• Naast geld bestaat dat vermogen veelal slechts op papier zoals de

overwaarde van een woning of leidt het liquide maken van dat vermogen

mogelljk tot een disproportionele waardevernietiging belet het de burger bij
het verwerven van inkomen zoals bij de verkoop van een auto die de burger
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nodig heeft voor zijn werk of tot een in verhouding tot de opbrengst zware

emotionele belasting van de burger bijvoorbeeld de verkoop van erfstukken

Ambitie vermogen geen beletsel voor persoonlijke betalingsregeling
Als de burger geld en of makkelijk te liquideren vermogen heeft is dat niet

direct een beletsel voor een persoonlijke betalingsregeling Als voorwaarde

voor een persoonlijke betalingsregeiing geidt dat dat hij daarmee eerst een

deel van de toeslagschuid ineens moet betaien Als er daarna nog

toeslagschuid overblijft wordt de aflossingstermijn opnieuw berekend Als de

nieuw berekende aflossingstermijn iager is dan de betatingscapaciteit wordt

een standaard betalingsregeiing gesioten Is de nieuwe afiossingstermijn

hoger dan de betaiingscapaciteit komt de burger in aanmerking voor een

persoonlijke betalingsregeling
Ook als de burger moeilijk te liquideren vermogen heeft komt hij in

aanmerking voor een persoonlijke betalingsregeling In dat geval wordt de

waarde van dat vermogen getaxeerd Als de waarde van dat vermogen gelijk
of hoger is dan de restschuld wordt de looptijd van de persoonlijke
betalingsregeling met zoveel maanden verlengd als nodig is om de volledige
toeslagschuid af te lessen Als de waarde van dat vermogen lager is dan de

restschuld wordt de looptijd van de persoonlijke betalingsregeling met zoveel

maanden verlengd als nodig is om een bedrag van de restschuld af te lessen

dat gelijk is aan de waarde van dat vermogen

Verschil met Belastingdienst De burger heeft in beginsel geen recht op

een betalingsregeling als hij over vermogen zoals een auto en inboedel die

meer waard is dan € 2 269 beschikt met name als het bezittingen betreft

die makkelijk kunnen worden verkocht

Implementatie makkelijk te liquideren vermogen De aanpassing van de

voorwaarden van de betalingsregelingen vergt een wijziging van de Leidraad

Invordering 2008 en de Uitvoeringsregeling Awir

De aanpassing van de

voorwaarden van de betalingsregelingen vergt een wijziging van de Leidraad

Invordering 2008 en de Uitvoeringsregeling Awir Onderzocht moet worden

hoe het vermogen van de burger kan worden bepaald en gewaardeerd Bij de

uitvoeringstoets zal moeten worden bezien welke implicaties het voorstel

heeft inclusief prioritering IV portefeuille en implementatietermijn

BLOK III Buiten invordering laten en kwijtschelding Hoofdstuk 10 en 11

strategic

Huidig beleid

Buiten invordering laten

• Buiten invordering laten van een terugvordering houdt in dat Toeslagen
beslist om ten aanzien van deze terugvordering geen gebruik meer te maken

van haar invorderingsbevoegdheden Deze beslissing wordt door Toeslagen
door middel van een beschikking aan de burger medegedeeld Deze

beschikking heeft als rechtsgevolg dat Toeslagen deze terugvordering niet

meer kan invorderen en de burger hier dus niet meer door Toeslagen over

wordt benaderd

• In de beschikking wordt echter in de regel wel de voorwaarde opgenomen dat

gedurende 3 jaar te rekenen vanaf de datum van de mededeling eventuele

toeslagen en teruggaven inkomstenbelasting voor zover die niet In

maandelijkse termijnen worden uitbetaald zullen worden verrekend met de

buiten de invordering gelaten toeslagschuid
• Er zijn in de huidige werkwijze twee situaties waarbij Toeslagen een

toeslagschuid buiten invordering laat
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Als de burger een persoonlijke betalingsregeling heeft afgesloten en

er aan het einde van de looptijd nog een toeslagschuld resteert dan

deelt Toeslagen de burger mee dat de resterende toeslagschuld buiten

invordering wordt gelaten
Als aan de hand van de gegevens op het door de burger ingevulde
aanvraagformulier voor een persoonlijke betalingsregeling is

vastgesteld dat hij niet over enige betalingscapaciteit en vermogen

beschikt dan deelt zal Toeslagen de burger na die vaststelling mee

dat de toeslagenschuld in kwestie buiten invordering wordt gelaten

o

o

Kwijtschelding
In de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen is een wettelijke grondslag tot

kwijtschelding in de Awir opgenomen Hierdoor wordt kwijtschelding van

toeslagschulden mogelijk als de burger niet in staat is anders dan met

buitengewoon bezwaarde toeslagschuld geheel of gedeeltelijk te voldoen Dit

artikel is nog niet in werking getreden omdat de benodigde systeemaanpassing
tijd vergde Daarnaast moeten de voorwaarden waaronder kwijtschelding kan

plaatsvinden nog nader bepaald worden op te nemen in een ministeriele

regeling Totdat de kwijtscheldingsbepaling van de Awir bij Koninklijk Besluit in

werking treedt bepaalt de Awir dat Toeslagen het bedrag van een terugvordering
inclusief rente kosten en bestuurlijke boete niet geheel of gedeeltelijk mag

kwijtschelden

Dynamisch monitoren Wanneer er geen verhaalsmogelijkheden meer zijn om

de terugvordering volledig met dwanginvorderingsmaatregelen te incasseren

voIgt Toeslagen de verhaalbaarheid van deze toeslagschuld via dynamisch
monitoren Met dynamisch monitoren wordt aan de hand van de beschikbare

gegevens continue gecontroleerd of er zich alsnog nieuwe verhaalsmogelijkheden
voordoen Hiermee wordt niet alleen recht gedaan aan het beginsel dat te veel

ontvangen toeslag moet worden terugbetaald maar ook aan het belang van de

schatkist alsmede aan de rechtsgelijkheid Het dynamisch monitoren leidt

enerzijds structureel tot een hoger achterstandspercentage omdat

terugvorderingen langer worden gevolgd maar leidt anderzijds ook tot meer

opbrengsten

^Beslispunt 12

paragraaf 10 1 strategie

Buiten invordering laten restschuld

Kunt u zich er in vinden dat de restschuld aan het einde van de

persoonlijke betalingsregeling wordt kwijtgescholden

kernpunten
• Knelpunt Buiten invordering laten Aan het einde van de looptijd van een

persoonlijke betalingsregeling wordt de dan nog resterende toeslagschuld
buiten invordering gelaten Hierdoor is het voor de burger duidelijk dat hij
nadat hij de betalingsregeling volledig is nagekomen de resterende schuld

niet meer hoeft te betalen Dat is inherent aan de vaste looptijd van de

persoonlijke betalingsregeling van 24 maanden

• Als het de intentie van de betalingsregeling zou zijn dat de toeslagschuld
volledig diende te worden voldaan zou de looptijd net zo lang zijn geweest
dat de toeslagschuld volledig zou zijn afgelost

• Vanuit dat perspectief ligt het in de rede dat Toeslagen de resterende

toeslagschuld aan het einde van de looptijd kwijtscheldt Dat is op dit moment

nog niet mogelijk
• Daarom heeft Toeslagen in plaats van kwijtschelding de beleidsmatige

mogelijkheid gecreeerd om deze restschuld buiten invordering te laten

hetgeen materieel voor de burger dezelfde gevolg heeft als kwijtschelding In

dat beleid heeft Toeslagen er echter wel voor gekozen om aan het buiten
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invordering laten de voorwaarde te verbinden dat de restschuld nog drie jaar
wordt verrekend met eenmalige definitieve tegemoetkomingen van toeslagen
en met teruggaven inkomstenbelasting Hierdoor is de burger dus nog steeds

niet definitief van zijn toeslagschuld af

• Ambitie De burger perspectief bieden op een schuldenvrije toekomst

Door de restschuld aan het einde van de looptijd van de persoonlijke
betalingsregeling kwijt te schelden is het voor de burger duidelijk dat zijn de

toeslagschuld volledig is opgelost nadat hij de betalingsregeling volledig is

nagekomen
Kwijtschelding zou dan in beginsel alleen worden verleend voor

bijvoorbeeld de toeslagschuld die resteert na afloop vande looptijd van 24

maanden van de persoonlijke betalingsregeling

De introductie van de kwijtschelding voor toeslagschulden

vergt een ministeriele regeling waarin het kwijtscheldingsbeleid nader wordt

uitgewerkt en een dienovereenkomstige wijziging van de Leidraad Invordering
2008 en de Uitvoeringsregeling Awir Om de Toeslagen de geiegenheld te

geven de automatiseringssystemen aan te passen treedt de al door de

Kamers aangenomen benodigde wetswijziging op een bij koninklijk besluit te

bepalen tijdstip in werking Voor deze wijziging moeten de systemen worden

aangepast Bij de uitvoeringstoets zal moeten worden bezien welke implicaties
het voorstel heeft inclusief prioritering IV portefeuille en

implementatietermijn

Verschil met Belastingdienst Er is geen directe relatle tussen een door de

Belastingdienst gesloten betalingsregeling en kwijtschelding De Belastingdienst
kan op verzoek van een burger kwijtschelding verlenen voor bijna alle soorten

belastingen Daarbij toetst de Belastingdienst de betaalcapaciteit inkomen en

vermogen van de burger Mocht een burger niet in aanmerking komen voor

kwijtschelding kan de Belastingdienst besluiten om de belastingschuld buiten

invordering te laten Indien uit het verzoek om uitstel blijkt dat de

belastingschuldige over onvoldoende betalingscapacitelt beschikt om binnen

twaalf maanden zijn schuld te betalen dan neemt de ontvanger dat verzoek

ambtshalve in behandeling als een verzoek om kwijtschelding voor de gehele
belastingschuld

Buiten invordering laten van een

toesiagschuld bij geen betalingscapaciteit paragraaf 10 2 strategie

Het is onwenselijk om een toeslagschuld buiten invordering te laten als

bij de aanvraag van een persoonlijke betalingsregeling blijkt dat de

burger geen betalingscapaciteit heeft en een persoonlijke

betalingsregeling dus niet mogelijk is

Beslispunt 13

Vindt u het in het verlengde daarvan redelijk om in dat geval de

invordering op te schorten en de betalingscapaciteit van de burger te

blijven controieren Als blijkt dat de burger weer betalingscapaciteit
heeft neemt Toeslagen contact op met de burger om alsnog een

betalingsregeling met hem af te spreken

kernpunten
• Knelpunt Buiten invordering laten bij geen betalingscapaciteit Op dit

moment wordt een toeslagschuld buiten invordering gelaten als bij de

aanvraag voor een persoonlijke betalingsregeling blijkt dat de burger geen

betalingscapaciteit en geen vermogen heeft Het is onwenselijk dat een

toeslagschuld buiten invordering wordt gelaten op basis van een

momentopname In de nabije toekomst kan de burger wel voldoende
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betalingscapaciteit en of vermogen hebben om de toeslagschuld alsnog
gedeeltelijk te voldoen

• Ambitie Niet buiten invordering laten bij geen betalingscapaciteit Als

er op enig moment geen verhaalsmogeiijkheden zijn is dat voor Toeslagen
geen reden om uit eigen beweging eerder dan het de wettelijke
verjaringstermijn af te zien van haar invorderingsbevoegdheden door een

terugvordering buiten invordering te laten In de eerste vijf jaar dat een

terugvordering bestaat is er nog steeds een reele mogelijkheid dat de

schuldenaar op een gegeven moment toch verhaal kan bieden Het is

onverstandig om al voordien te bepalen dat een terugvordering niet alleen op
dat moment onverhaalbaar is maar ook tot op het moment van verjaring
onverhaalbaar blijft Daardoorzou de schatkist niet alleen onnodig geld
mislopen maar als terugvorderingen niet betaald worden kan ook de

voorschotsystematiek onder druk komen te staan

• Hlermee wordt aangesloten bij het beleid dat de toeslagschuld ook niet

buiten invordering wordt gelaten wanneer in de dwanginvorderingsfase blijkt
dat verhaalsmogeiijkheden ontbreken en de burger geen betalingscapaciteit
heeft In dat gevai wordt via dynamisch monitoren nog minimaal tot aan de

verjaringstermijn voortdurend gecontroleerd of de burger alsnog
verhaalsmogeiijkheden en betalingscapaciteit gaat krijgen

• Als uit de berekening van de betalingscapaciteit blijkt dat de burger geen

betalingscapaciteit heeft zet Toeslagen de toeslagschuld op dynamisch
monitoren Indian op enig moment blijkt dat de burger voldoende vermogen
en of betalingscapaciteit heeft biedt Toeslagen de burger opnieuw de

standaard betalingsregeiing aan met de mogelijkheid om een persoonlijke
betalingsregeling aan te vragen

• Verschil met de Belastingdienst Een burger kan om uitstel van betaling
verzoeken De Belastingdienst onderzoekt dan of de burger voldoende

betaalcapaciteit heeft om de schuld in een jaar af te betalen Als de burger
geen betalingscapaciteit heeft kan de Belastingdienst de gehele
belastingschuld kwijtschelden De Belastingdienst gaat dus niet over op

dynamisch monitoren

De aanpassing van de voorwaarden van de

betalingsregelingen vergt een wijziging van de Leidraad Invordering 2008 en

de Uitvoeringsregeling Awir Voor deze wijziging moeten de systemen worden

aangepast Bij de uitvoeringstoets zal moeten worden bezien welke implicaties
het voorstel heeft inclusief prioritering IV portefeuille en

implementatietermijn

Beslispunt 14

11 1 strategie
Verjaring en stuiting paragraaf

Kunt u zich er in vinden dat de verjaring van een toeslagschuld alleen in

uitzonderlijke gevallen zoals fraude frustreren van de invordering
wordt gestuit

kernpunten
• Verjaring De rechtsvordering tot betaling van een terugvordering is

onderworpen aan verjaring Als een terugvordering is verjaard betekent dit

dat Toeslagen haar bevoegdheden tot aanmaning en verrekening en tot

uitvaardiging en tenuitvoerlegging van een dwangbevel niet meer kan

uitoefenen De verjaringstermijn bedraagt vijf jaar en vangt aan nadat de

wettelijke betalingstermijn 6 weken na dagtekening van de

terugvorderingsbeschikking is verstreken Dat betekent voor de burger dat

Toeslagen 5 jaar nadat de terugvorderingsbeschikking is opgesteld stopt met

invorderen
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Stuiting De verjaring kan gestuit worden door bijvoorbeeld het versturen

van een aanmaning een dwangbevel of een daad van tenuitvoerlegging van

een dwangbevel bijvoorbeeld beslaglegging of het sturen van een

zogenaamde stuitingsbrief aan de burger waarin Toeslagen zich

ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt De stuiting zorgt dat er

een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar begint te topen Dat betekent voor

de burger dat Toeslagen voor een nieuwe periode van vijf jaar mag
invorderen als Toeslagen de verjaring tijdig voordat de terugvorderlng is

verjaard heeft gestuit

Knelpunt verhaalbaarheid na 5 jaar dynamisch monitoren Wanneer

er geen verhaalsmogelijkheden meer zijn om de terugvorderlng volledig
met dwanginvorderingsmaatregelen te incasseren voIgt Toeslagen de

verhaalbaarheid van deze toeslagschutd via dynamisch monitoren

Voorterugvorderingen die op dynamisch monitoren zijn gezet is de laatste

verjaringstermijn gestart bij het nemen van de laatste

dwanginvorderingsmaatregel Indlen een terugvordering dan na bijna vijf
jaar op dynamisch monitoren te hebben gestaan dreigt te verjaren is de

huidige werkwijze van Toeslagen dat er altijd een stuitingsbrief wordt

gestuurd Dit kan dan vijf jaar later weer worden herhaald Als Toeslagen een

stuitingsbrief stuurt betekent dit dus dat deze terugvordering al bijna vijf jaar
zonder succes op dynamisch monitoren staat en er in die periode geen

invorderingsmaatregelen voor deze terugvordering zijn genomen
Ambitie een duidelijk eindpunt van het invorderingsproces De

wettelijke verjaring heeft een doel namelijk voorkomen dat een schuld tot in

lengte van jaren als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de

schuldenaar blijft hangen en rechtszekerheid bieden aan schuldenaar en

andere schuldeisers Toeslagen is van mening dat proportionaliteit in de

dwanginvordering ook inhoudt dat de verjaring van toeslagschuld niet

oneindig wordt gestuit Bij stuiting van de verjaring dient het belang van de

schatkist de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid op te wegen tegen het

belang van de burger
Indien verhaalsmogelijkheden ontbreken om de toeslagschuld te voldoen

streeft Toeslagen naar een duidelijk eindpunt van het invorderingsproces
door middei van een consistent en rechtvaardig stuitingsbeleid Als er na vijf
jaar dynamisch monitoren nog geen verhaalsmogelijkheden zijn opgekomen
leert de ervaring dat de kans dat de terugvordering nog wordt voldaan vrijwel
nihil is Het Is onwenselijk dat Toeslagen hierdoor capaciteit en middelen

investeert in terugvorderingen waarop uiteindelijk relatief weinig betaald zal

worden

Toeslagen wil daarom alleen in uitzonderlijke gevallen de verjaring blijven
stuiten bijvoorbeeld als de betreffende terugvordering het gevolg is van

fraude of indien de burger de invordering heeft gefrustreerd door bijvoorbeeld
verhaalsmogelijkheden aan de invordering te onttrekken Op de vraag
wanneer hier sprake van is wordt aansluiting gezocht bij de in ontwikkeling
zijnde natevings handhavings en toezichtstrategie Daarnaast kan

Toeslagen een terugvordering ook stuiten als de burger nog jongere
terugvorderingen heeft die nog niet zijn gestuit
Verschil met Belastingdienst Het stuiten van de verjaring van een

belastingaanslag wil de Belastingdienst bij burgers alleen gaan doen als daar

een goede reden voor is Daarnaast moet het bij het moment van stuiten

geheel of nagenoeg uitgesloten zijn dat de burger op enig moment de

vordering wei deels zal kunnen betalen

Er zal een verjarings en stuitingsbeleid moeten worden

geformuleerd en geimplementeerd De implementatie van dat beleid vergt
een aanpassing van de systemen Bij de uitvoeringstoets zal moeten worden

bezien welke implicaties het voorstei heeft inclusief prioritering IV portefeuille
en implementatietermijn

ff

rp
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BesMspunt 15

paragraaf 11 2 strategic
} Communicatie en dienstverlening

Kunt u zich er in vinden dat Toeslagen de burger informeert dat een

terugvordering is verjaard

kernpunten
Knelpunt de burger weet niet dat de toeslagschuld is verjaard De

beslissing om niet te stuiten heeft hetzelfde rechtsgevolg als de beslissing om
de toeslagschuld bulten invordering te laten Toeslagen ziet daarmee af van

de ultoefening van haar opeisingsbevoegdheid
Over het buiten invordering laten wordt de burger wel gei nformeerd over het

feit dat de toeslagschuld is verjaard wordt de burger echter niet

geinformeerd Hierdoor blijft de toeslagschuld gevoelsmatig boven zijn hoofd

hangen
Ambitie de burger informeren over de verjaarde toeslagschuld Net

als bij een beslissing van Toeslagen dat de toeslagschuld buiten invordering
wordt gelaten informeert Toeslagen de burger dat de toeslagschuld is

verjaard
Verschil met Belastingdienst De Belastingdienst informeert de burger niet

over de verjaring

r

Er zal een verjarings en stuitingsbeleid moeten worden

geformuleerd en geTmplementeerd De implementatie van dat beleid vergt
een aanpassing van de systemen Bij de uitvoeringstoets zal moeten worden

bezien welke implicaties het voorstel heeft indusief prioritering IV portefeuille
en implementatietermijn

BLOK IV Stimuleringsmaatregelen deel 2 strategie

Toeslagen gaat ervan uit dat een burger zijn toeslagschuld blnnen de

wettelijke betalingstermijn wil betalen maar dat er zlch situaties kunnen

voordoen waarin hij tijdelijk niet in staat is om alles In een keen te

betalen

Daarom wil Toeslagen mogelijkheden creeren die de burger stimuleren om

uit zichzelf te betalen met de dwanginvordering als ulterste middel Het

stimuleren om uit zichzelf te betalen vergt een burgergerichte benadering
en een heldere communicatie en dienstverlening door Toeslagen die de

burger daadwerkelijk aanzet tot actie

Hlertoe bledt Toeslagen de burger allereerst laagdrempelige en flexibele

betalingsregelingen aan die aansluiten op de situatie en de mogelijkheden
van de burger Daarbij hoort ook duidelijke informatie dat Toeslagen kan

overgaan tot dwanginvordering als de burger niet meer betaalt

Daarnaast probeert Toeslagen met extra maatregelen de burgers te

stimuleren om uit zichzelf te gaan betalen invorderingsrente uit zichzelf

te blijven betalen pauzeknop of alsnog uit zichzelf te gaan betalen

Cspijtoptantenregeling

7

Beslispunt 16

en dienstverlening paragraaf 12 1 strategie

} Invorderingsrente communicatie

Kunt u zich er in vinden dat Toeslagen de burger bij een

betalingsregeling beter informeert over de te betalen invorderingsrente
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Kernpunten
• Bij overschrijding van de wettelijke betalingstermijn van zes weken wordt

door Toeslagen aan de burger invorderingsrente in rekening gebracht Dat

betekent dat elke betaling die de burger doet niet voiledig op de toeslagschuld
wordt afgeboekt maar dat een deei daarvan wordt afgeboekt op de over het

bedrag van die betaiing belopen invorderingsrente De geinde
invorderingsrente komt ten goede aan de opdracht gevende departementen

• Knelpunt onduidelijkheid Bij een betalingsregeling wordt een deel van de

betaalde aflossingstermijn afgeboekt op de over die betaaide

afiossingstermijn belopen invorderingsrente Hierdoor komt dus niet de gehele
betaiing ten goede aan de aflossing op de toeslagschuld

• Bij een betaiingsregeling wekt Toeslagen echter de onjuiste indruk dat eike

betaalde aflossingstermijn voiledig wordt afgeboekt op de toeslagschuld Uit

het Rapport doenlijk invorderen blljkt dat de burger de invorderingsrente als

complex ervaart Voordat hij een betalingsregeling afsiuit weet hij niet

hoeveel invorderingsrente hij moet gaan betalen

• Ambitie betere informatie Bij een betalingsregeling moet er bij elke

betaiing zowel door de burger als betaiing via verrekenlng helder aan de

burger worden gecommuniceerd wanneer er invorderingsrente wordt

gerekend wat het bedrag van de invorderingsrente is en welk bedrag er

wordt afgelost op de toeslagschuld
De communicatie over de berekening van de

invorderingsrente vergt een wijziging in de systemenre
De Belastingdienst wil onderzoeken het mogelijk is burgers een

betalingsregeling te kunnen aanbieden waarin de gehele schuld wordt betrokken

indusief de nog te belopen invorderingsrente Hiermee wordt het voor de

burger vooraf inzichtelijk wat hij in totaal moet betalen Als de burger zich

vervolgens houdt aan de termijnbedragen zal aan het einde van het uitstel de

gehele belastingschuld zijn voldaan indusief invorderingsrente en wordt hij niet

verrast met een restschuld1
r

BesMspunt 17 korte termijn Invorderingsrente onderzoek naar

effectencommunicatie en dienstverlening paragraaf 12 2 strategic
Kunt u zich er in vinden dat Toeslagen nader onderzoek doet naar de

effecten van invorderingsrente en eventuele aanpassingen hierin

kernpunten
• Knelpunt effecten voor burgers Uit het Rapport doenlijk invorderen blijkt

dat invorderingsrente kan bijdragen aan meer schulden

• Ambitie gedragsonderzoek Toeslagen wil onderzoeken wat de effecten

van het rekenen of niet rekenen van invorderingsrente is Hierbij wil

Toeslagen onder andere de volgende factoren betrekken

effecten op het ex ante goed schatten van de toeslagvoorschotten zoveel

mogelijk voorkomen terugvorderingen
vergelijking met vorderrngsrente in andere domeinen

in welke mate het niet in rekening brengen van invorderingsrente tijdens
een betalingsregeling een stimulans voor burgers kan zijn om een

betalingsregeling af te sluiten

budgettaire effecten en

wat de uitvoeringseffecten zijn van het al dan niet en in welke mate in

rekening brengen van invorderingsrente
Op basis van de uitkomsten van een dergelijk onderzoek kan een nadere

afweging worden gemaakt
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Verschil met Belastingdienst De Belastingdienst beschouwt

invorderingsrente net als Toeslagen als een prikkel voor het tijdig en uit

eigen beweging betalen van belastingen

Implementatie Onderzoek naarde effecten van het rekenen van

invorderingsrente

Beslispunt 18 korte termijn Pauzeknop paragraaf 12 3 strategic]

Kunt u zich er in vinden dat Toeslagen een noodstopprocedure
introduceert waarmee onder voorwaarden alle invorderingsactiviteiten
van Toeslagen op verzoek van een burger kunnen worden opgeschort

kernpunten
• Knelpunt geen pauzeringsmogelijkheid Bij burgers bestaat de behoefte

om de invordering voor een bepaalde korte periode te kunnen pauzeren Dit

geeft hun de gelegenheid om hun administratieve zaken op orde te maken

en of de benodigde schuld hulp te zoeken bijvoorbeeld in geval van

meervoudige schuldenprobiematiek of bij ingrijpende levensgebeurtenissen

overlijden scheiding werkloosheid op adem te komen

• Zowel vanuit de stakeholders NVVK gemeenten Amsterdam Den Haag en

Eindhoven als binnen de brede schuldenaanpak^ wordt geadviseerd en

aangedrongen op het introduceren van een uiteindelijk landelijke
schuldpauzeknop Het CJIB hanteert de zogenaamde noodstopprocedure

^
Op

dit moment heeft Toeslagen bij de invordering van toeslagschulden geen

mogelijkheid om die invordering op verzoek van de burger te pauzeren
• Ambitie de burger de gelegenheid geven voor een adempauze

Toeslagen wil een pauzeknop introduceren waarmee onder voorwaarden alle

invorderingsactiviteiten van Toeslagen bij de betreffende burger worden

opgeschort
• Elementen daarbij zijn persoonlijk contact een beperkte periode en afspraken

met betrekking tot het vervolg bijvoorbeeld het zoeken van

schuldhulpverlening
• Dit biedt de burger de gelegenheid om een reeds lopende betaiingsregeling op

te schorten of om alsnog een betaiingsregeling voor zijn toeslagschuld te

sluiten

• Verschil met Belastingdienst De Belastingdienst heeft geen pauzeknop
waarbij de invordering wordt opgeschort De Belastingdienst heeft ook nlet de

ambitie om een dergelijke pauzeknop te introduceren

• Implementatie De introductie van de pauzeknop vergt een wijziging van de

Leidraad Invordering 2008 en de Uitvoeringsregeling Awir

^ Beslispunt 19

Pl2 4 strategie
] spijtoptantenregeling paragraaf

Kunt u zich er in vinden dat Toeslagen de burger bij elke

dwanginvorderingsmaatregel de mogelijkheid biedt om alsnog een

betaiingsregeling te sluiten

1
Zie de aflospauze in de Evaluatie Brede Schuldenaanpak als bijiage bIJ de Kamerbrief van 11 maart

2021 van de minister van SZW over de stand van zaken armoede en schuldenaanpak
^

Zie bijvoorbeeld de brief van de landelijke armoedecoalitie en de G4 van 15 Juni 2020

https www sQciaalwerkneder and nl file 20189 m l 59229500 l action fiie download en
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kernpunten
• Knelpunt bij dwanginvordering geen betalingsregeling Op dit moment

heeft de burger die in de dwanginvordering is beiand beleidsmatig geen

mogeiijkheid om alsnog een betalingsregeling af te sluiten Hierdoor wordt de

burger die zijn toeslagschuld wil en kan aflossen nodeloos met

dwanginvorderingsmaatregelen geconfronteerd met aiie stress en kosten van

dien Indien de burger uit zichzelf wil betalen acht Toeslagen het nemen van

verdere dwanginvorderingsmaatregeien niet proportioneei effectief en

efficient

■ Ambitie bij dwanginvordering alsnog een betalingsregeling Toeslagen
streeft ernaar om de burgers ertoe te bewegen om hun toeslagschuld uit

zichzeif te betaien en de dwanginvordering aiieen als uiterste middei in te

zetten Daarom moet Toesiagen de burger bij elke

dwanginvorderingsmaatregel de mogeiijkheid bieden om alsnog uit zichzeif te

gaan betalen

• Dat betekent dat een burger ook in de invorderingsfase op elk moment alsnog
onder voorwaarden gebruik kan maken van een betalingsregeling Deze

terugvaloptie is uiteraard niet onbeperkt mogelijk Als opnieuw niet aan de

betalingsregeling wordt voldaan worden de dwanginvorderingsmaatregelen
hervat in de stand waarin deze zich bevonden voordat de betalingsregeling
werd afgesloten Er kan dan niet nogmaals gebruik worden gemaakt van de

spijtoptantenregeling
• Verschil met Belastingdienst Als er executoriaal beslag is gelegd kan de

Beiastingdienst onder voorwaarden uitstel van betaling verlenen waarbij de

datum van executoriale verkoop wordt opgeschort prolongatie De

Belastingdienst beschouwt invorderingskosten als een prikkel voor het tijdig
en uit eigen beweging betalen van belastingen

• Het alsnog verlenen van een betalingsregeling in de

invorderingsfase vergt wellicht een wijziging van de Leidraad Invordering
2008 en de Uitvoeringsregeling Awir De implementatie van dat beleid vergt
een aanpassing van de systemen Bij de uitvoeringstoets zal moeten worden

bezien welke implicaties het voorstel heeft inclusief prioritering IV portefeuille
en implementatietermijn

f

BLOK V Dwanginvordering Hoofdstuk 13 t m 17 strategic

Huidige situatie

Verrekening
• Als er aan de burger toeslagvoorschotten worden uitbetaald is verrekening

van een toeslagschuld met een toeslagvoorschot de eerste

dwanginvorderingsmaatregel die Toeslagen toepast
• Ten opzichte van overige invorderingsmaatregelen is verrekening de minst

ingrijpende optie omdat er daarbij geen derden worden betrokken zoals een

werkgever die mee moet werken aan de loonvorderingen en er geen zaken

van de burger in beslag worden genomen en verkocht Omdat er geen

dwangbevel is vereist is verrekening bovendien een snelle en

kostenjefficiente methode

• Toeslagen beseft dat de burger daardoor minder voorschot ontvangt Dat

neemt niet weg dat een toeslagschuld terugbetaald moet worden Of dit nu

gebeurt op basis van een loon of overheidsvordering of door verrekening van

toeslagvoorschotten het bedrag komt uit die ene portemonnee van de

burger
• Voordat Toeslagen overgaat tot andere invorderingsmaatregelen beoordeelt

zij daarom altijd eerst of er mogelijkheden tot verrekening zijn Uiteraard met
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toepassing van de beslagvrije voet waardoor het bestaansminimum van de

burger gewaarborgd blijft
• Ook nadat Toeslagen en de Belastingdienst zijn ontviochten blijft Toeslagen

op grond van de Awir bevoegd om toeslagschulden te verrekenen met

teruggaven inkomstenbelasting Toeslagen wil onderzoeken in hoeverre het

passend is om nog van deze verrekeningsbevoegdheid gebruikte maken

Overige dwanginvorderingsmaatregelen
• Na de uitvaardiging en het doorgaans per post betekenen van het

dwangbevel heeft Toeslagen een executoriale titel waarmee zij

dwanginvorderingsmaatregelen kan nemen zoals loonvordering

overheidsvordering betalingsvordering of beslag op zaken

Invordehngskosten
• Op grond van de Kostenwet invordering rijksbelastingen brengt de ontvanger

bij de burger kosten in rekening voor het verzenden van een aanmaning het

betekenen van een dwangbevel of een ander exploot de executoriale verkoop
van een goed en het opmaken van proces verbaal

Preferentie

• Preferentie houdt in dat bij de verdeling van de opbrengst van het vermogen

van de schuldenaar in beslag faillissements of minnelijke en wettelijke

schuldsaneringssituaties de schuldeiser met een preferente schuld zich met

voorrang boven de concurrente schuldeisers op het vermogen van de

schuldenaar mag verhalen

Terugvorderingen in hetzelfde toeslagjaar
• Een terugvordering kan niet alleen bij de definitieve toekenning maar ook in

het lopende toeslagjaar c q de voorschotfase voorkomen TIjdens dat jaar
kan door een wijziging in de finandele en of persooniijke situatie van de

burger het voorschotbedrag worden verlaagd waardoor het nieuw berekende

voorschot lager kan zijn dan wat er al aan voorschot is uitbetaaid Dit heeft

tot gevoig dat het per saldo te veel betaaide voorschot al tijdens het lopende
toeslagjaar wordt teruggevorderd

Beslispunt 20 lange termijn] Verrekening met alle toeslagvoorschotten

paragraaf 13 1 strategien

Kunt u zich er in vinden dat Toeslagen een toeslagschuld van de ene

toeslag bijv huurtoeslag kan verrekenen met de voorschotten van elke

andere toeslag bijvoorbeeld zorgtoeslag in plaats van alleen met enkel

voorschotten van dezelfde toeslag

kernpunten
• Knelpunt enkel verrekening met een voorschot op dezelfde toeslag

als de toeslagschuld betreft In de Awir is bepaald dat een toeslagschuld
mag worden verrekend met een uit te betalen tegemoetkoming of voorschot

ongeacht welke toeslag het betreft Dat is op dit moment beperkt tot

toeslagen van dezelfde soort Zo wordt een toeslagschuld
kinderopvangtoeslag alleen verrekend met een voorschot

kinderopvangtoeslag Dat is onwenselijk omdat Toeslagen daardoor de ene

toeslagsoort moet uitbetalen terwiji zij een andere toeslagschuld aan het

invorderen is en daarvoor meer ingrijpende en minder kostenefficiente

dwanginvorderingsmaatregelen dan verrekening moet nemen
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• Ambitie verrekening met elk voorschot ongeacht de Toeslag

Toeslagen wil een toeslagschuld kunnen verrekenen met de voorschotten van

elke inkomensafhankelijke regeling ongeacht of deze gelijk is aan de

toeslagschuld
Door een verruiming van de verrekeningsbevoegdheid kan Toeslagen beter

voorkomen dat andere meer ingrijpende en minder kostenefficiente

dwanginvorderingsmaatregelen worden toegepast
• Verschil met Belastingdienst De Belastingdienst kan elke belastingschuld

verrekenen met elke negatleve belastingaanslag ongeacht het

belastingmiddel
• Implementatie De bevoegdheid om een toeslagschuld met elk

toeslagvoorschot te verrekenen vergt mogelljk een wijziging van de Awir de

Leidraad Invordering 2008 en de UItvoeringsregelIng Awir De implementatie
van dat beleid vergt een aanpassing van de systemen Bij de uitvoeringstoets
zal moeten worden bezien welke implicaties het voorstel heeft inclusief

prioritering IV portefeuille en implementatietermijn

Besllspunt 21 lange termijn Moment van verrekening paragraaf 13 3

strategie

Kunt u zich er in vinden dat Toeslagen onderzoekt of een maandelijkse

verrekening van de toeslagschuld met het toeslagvoorschot mogelijk is

• Knelpunt verrekening jaarlijks vooraf De verrekening met een

toeslagvoorschot vindt formeel plaats voorafgaand aan het toeslagjaar waarop
het voorschot betrekking heeft Er wordt verrekend met het volledige
voorschotbedrag Het na de verrekening resterende toeslagvoorschot wordt

dan in het betreffende toeslagjaar in 12 maandelijkse termijnen uitbetaald

Hierdoor wordt bij de burger de indruk gewekt dat de verrekening
maandelijks plaatsvindt In de Leidraad Invordering 2008 is daarom bepaald
dat de verrekening altijd wordt geacht op basis van termijnen niet ineens

plaats te vinden

• Door de verrekening gaat zowel de verbintenis tot betaling van het

voorschotbedrag als de verbintenis tot betaling van de terugvordering tot het

beloop van het bedrag van die verrekening teniet Dat betekent dat Toeslagen
deze verrekening juridisch bezien niet meer ongedaan kan maken

• Bij de verrekening past Toeslagen de beslagvrije voet toe als ware er sprake
van verrekening met een periodieke uitkering Echter als de inkomsten van

de burger gedurende het lopende toeslagjaar dalen kan de verrekening en de

toegepaste beslagvrije voet niet worden aangepast of teruggedraaid
waardoor het uit te betalen voorschot wordt verhoogd

• Ambitie maandelijkse verrekening Toeslagen wil onderzoeken of de

toeslagschuld gedurende het toeslagjaar maandelijks met het

toeslagvoorschot kan worden verrekend Hierdoor kan de verrekening
tussentijds worden aangepast aan eventueel veranderende financiele

omstandigheden van de burger en kan de beslagvrije voet optimaal worden

toegepast Ook wordt het daardoor voor de burger duidelijker dat het lagere
voorschotbedrag niet betekent dat zijn voorschotbedrag is verlaagd maar dat

het voorschotbedrag is verrekend met zijn toeslagschuld
• Verschil met Belastingdienst De ontvanger kan een belastingschuld

verrekenen met een voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting die is

gedagtekend in het jaar waarover deze is vastgesteld De ontvanger
verrekent wanneer een betalingstermijn is verstreken en houdt daarbij
rekening met de voor de burger geldende beslagvrije voet
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• Implementatle Een maandelijkse verrekening van de toeslagschuld met de

het toeslagvoorschot vergt een systeemaanpassing en een wellicht wijziging
van de Leidraad Invordering 2008 en de Uitvoeringsregeling Awir De

implementatie van dat beleid vergt een aanpassing van de systemen Bij de

uitvoeringstoets zal moeten worden bezien welke implicaties het voorstel

heeft inclusief prioritering IV portefeuille en implementatietermijn

Beslispunt 22 Verrekening van

kinderopvangtoeslag paragraaf 13 4 strategic

Kunt u zich er in vinden dat Toeslagen bij verrekening van een

toeslagschuld met een voorschot op de kinderopvangtoeslag ambtshalve

rekening houdt met de beslagvrije voet vermeerderd met het bedrag van

de lopende kosten voor de kinderopvang

Kernpunten
• Verrekening van kinderopvangtoeslag Bij verrekening van een toeslagschuld

met een toeslagvoorschot dient Toeslagen de beslagvrije voet toe te passen
• Knelpunt geen beslagvrije voet Bij verrekening van een toeslagschuld

met een toeslagvoorschot moet Toeslagen de beslagvrije voet toepassen De

beslagvrije voet is verbonden aan voorschotten zorgtoeslag kindgebonden
budget en huurtoeslag Aan een voorschot kinderopvangtoeslag is beslagvrije
voet verbonden ^ Dat betekent dat Toeslagen een terugvordering
kinderopvangtoeslag met het volledige KOT voorschot kan verrekenen Dit

kan tot gevolg hebben dat er voor de burger onvoldoende geldmiddelen
resteren om de kosten van kinderopvang te voidoen hetgeen zijn

mogelijkheid tot arbeidsparticipatie kan beperken met alle inkomensgevolgen
van dien Alleen als de burger daar om verzoekt kan Toeslagen bij de

verrekening rekening houden met de beslagvrije voet plus de kosten van

kinderopvang
• Ambitie ambtshalve verrekening met beslagvrije voet plus kosten

van kinderopvang

Toeslagen wil bij de invordering van een toeslagschuld zowel het

bestaansminimum van de burger als de betaling van de kosten van

kinderopvang waarborgen Dat betekent dat Toeslagen bij verrekening van

een toeslagschuld met een voorschot op de kinderopvangtoeslag ambtshalve

rekening wil houden met de beslagvrije voet vermeerderd met het bedrag
van de lopende kosten voor de kinderopvang van de burger Hiermee handelt

Toeslagen in de geest van het doel van de wet Vereenvoudiging Beslagvrije
voet dat burgers niet meerzelf in actie hoeven te komen voor het borgen
van hun bestaansminimum Dit is in lijn met de toezegging die de

Staatssecretaris SzW in een brief van 8 oktober 2019 aan de Tweede Kamer

heeft gedaan om te onderzoeken welke opiossingen er zijn voor het te laat of

helemaal niet melden van financiele problemen bij dwangverrekening van

toeslagen met name bij de kinderopvangtoeslag
• Verschil met Belastingdienst De Belastingdienst kan belastingschulden

niet verrekenen met voorschotten op inkomensafhankelijke regelingen
• Het ambtshalve rekening houden met de beslagvrije voet

vermeerderd met het bedrag van de lopende kosten voor de kinderopvang
van de burger vergt een wijziging van de Leidraad Invordering 2008 en de

Uitvoeringsregeling Awir De implementatie van dat beleid vergt een

^
Artikel 475 lid 1 letter j Rv

“
Kamerstukken II 2019 20 24515 nr 497

Pagina 23 van 29

1626771 00008



aanpassing van de systemen Bij de uitvoeringstoets zal moeten worden

bezien welke implicaties het voorstel heeft inclusief prioritering IV portefeuille
en implementatietermijn

Beslispunt 23 lange termijn DwanginvorderingsmaatregeEen
paragraaf 14 1 strategie

Kunt u zich er in vinden dat Toeslagen invorderingsmaatregelen neemt

op basis van een onderzoek naar de persoonlijke situatie en de

verhaalsmogelijkheden van de burger

Kernpunten
• Knelpunt onnodige en onjuiste invorderingsmaatregelen Door het

geautomatrseerde systeem van massale invordering worden tegen burgers
waarvan Toeslagen weet of had kunnen weten dat zij geen betalingscapaciteit
en of vermogen meer hebben vaaktoch invorderingsmaatregelen
genomen Hierdoor worden er onnodig werkzaamheden verricht en

invorderings kosten gemaakt en worden burgers onnodig en vruchteloos

onder druk gezet Met andere woorden de dwanginvordering is in die

situaties niet het juiste middel om de toeslagschuld op te lessen

• Het systeem dynamisch monitoren geeft een advies over de meest passende

invorderingsmaatregel De invorderingsmaatregelen voor toeslagschuld
volgen daarbij vaak de invorderingsmaatregelen die ingezet wordt om de

belastingschuld te innen Als er geen sprake is van belastingschuld blijven die

maatregelen in de regel beperkt tot de eerdergenoemde loon overheids en

betalingsvorderingen
• Ambitie effectieve efficiente en proportionele

dwanginvorderingsmaatregelen Dwanginvordering is maatwerk

Maatwerk is zowel in het belang van de burger menselijke maat

proportionaliteit als in het belang van Toeslagen een zo hoog mogelijke
opbrengst tegen zo laag mogelijke kosten

• Toeslagen streeft ernaar om binnen het gehele terugbetaal en

invorderingsproces vroegtijdig en op een eenduidige wijze vast te stellen wat

de betaal en verhaalsmogelijkheden van de betreffende burger zijn Hiermee

wordt bereikt dat het invorderingsproces op elk moment zoals bij de

persoonlijke betalingsregeling en voorafgaand aan de inzet van

invorderingsmaatregelen effectief en efficient verloopt en daarbij de juiste
keuzes worden gemaakt die aansluiten bij de situatie van de burger

• Toeslagen streeft er daarom naar om voorafgaand aan het nemen van

dwanginvorderingsmaatregelen een zo compleet mogelijk beeld van de

persoonlijke en financiele situatie van de burger inclusief

verhaalsmogelijkheden te hebben Op basis van dat beeld bepaalt Toeslagen
of dwanginvordering doelmatig is en zo ja welke invorderingsmaatregelen
doeltreffend en proportioneei zijn Bij gelijke doeltreffendheid wordt gekozen
voor de maatregel die het minst ingrijpend is voor de burger In het kader

van de handhavingsstrategie kan ook de oorsprong van de terugvordering
bijvoorbeeid fraude daarbij een rol spelen

• Toeslagen wil op basis van verhaalsinformatie uit het vaststeliingsproces de

terugbetaalfase en een eventueel verhaalsonderzoek bepalen of en zo ja hoe

dwanginvorderingsmaatregelen worden ingezet om zo te komen tot een

overtuigende effectieve en efficiente dwanginvordering met een zo hoog
mogelijke opbrengst en zo laag mogelijke maatschappelijke kosten

• Verschii met Belastingdienst Het systeem dynamisch monitoren geeft de

Belastingdienst een advies over de meest passende invorderingsmaatregel
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Daarnaast kan de belastingdeurwaarder bij de burger ter plaatse een

onderzoek doen naar verhaalsmogelijkheden
• Impfementatie Het pas nemen van invorderingsmaatregelen nadat de

persoonlijke situatie en de verhaalsrrogelijkheden van de burger zijn

vastgesteld vergt een systeemaanpassing Bij de uitvoeringstoets zal moeten

worden bezien welke implicaties het voorstel heeft indusief prioritering IV

portefeuille en implementatietermijn

Beslispunt 24 lange termijn Rol van de belastingdeurwaarder
paragraaf 14 2 strategie

fT
• Kunt u zich er in vinden dat Toeslagen de belastingdeurwaarder ook

inzet voor het nemen van invorderingsmaatregelen voor alleen

toeslagschuld

Kunt u zich er in vinden dat Toeslagen de belastingdeurwaarder gaat
inzetten voor verhaalsonderzoeken en om burgers te stimuleren om

alsnog een betalingsregeling af te sluiten

Kernpunten
• Knelpunt geen actieve inzet van de belastingdeurwaarder voor alleen

toeslagschuld Als de burger alleen toeslagschuld heeft wordt de

belastingdeurwaarder in de regel niet ingezet Alleen als de

belastingdeurwaarder wordt ingezet voor invorderingsmaatregelen voor

belastingschulden worden ook eventuele toeslagschulden vaak automatisch

door de belastingdeurwaarder meegenomen
• Ambitie actieve inzet van de belastingdeurwaarder voor alleen

toeslagschuld Toeslagen wil dat de belastingdeurwaarder ook wordt ingezet
voor het nemen van invorderingsmaatregelen als er alleen sprake is van

toeslagschuld Hierbij wil Toeslagen de belastingdeurwaarder een mede op

basis van de door de deurwaarder verstrekte informatie onderbouwde

opdracht meegeven met informatie over de situatie van en de

verhaalsmogelijkheden bij de betreffende burger en de daaraan verbonden

invorderingsmaatregelen
• Ambitie oog en oorfunctie De belastingdeurwaarder kan een belangrijke

rol spelen om een beter beeld te krijgen van de situatie van de burger en

van de verhaalsmogelijkheden voordat tot dwanginvordering wordt

overgegaan Toeslagen wil de belastingdeurwaarder daarom al zoveel

mogelijk inzetten direct nadat het dwangbevel is uitgevaardigd en daarmee

zijn capaciteiten en kwaliteiten beter benutten De belastingdeurwaarder
wordt ingezet als Toeslagen voorafgaand aan de betekening van het

dwangbevel nog onvoldoende inzicht heeft in de situatie van de burger en of

de verhaalsmogelijkheden
• Toeslagen denkt hierbij aan een bezoek van de belastingdeurwaarder aan de

burger dat zowel een dienstverlenend doe heeft inzicht in de positie van de

burger en hem bewegen alsnog een betalingsregeling af te sluiten als een

invorderingsdoel het doen van verhaalsonderzoek en het eventueel

betekenen van het dwangbevel
Deze ambitie sluit aan op de door de Belastingdienst herijkte visie op

deurwaarderlj
• Verschil met Belastingdienst De belastingdeurwaarder wordt primair

ingezet voor de het nemen van dwanglnvorderingsmaatregelen voor

belastingschulden De belastingdeurwaarder heeft voor de ontvanger een oog

en oor functie
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• Implementatie Het meer inzetten van de belastingdeurwaarder voor

toeslagschulden is gekoppeld aan het besHspunt over het onderzoek voordat

invorderingsmaatregelen worden genomen en vergt een wijziging in het

uitvoeringsbeleid

Beslispunt 25 lange termijn Invorderingskosten hoofdstuk 15

strategic

Kunt u zich er in vinden dat Toeslagen onderzoekt of het mogelijk is om

geen kosten te rekenen voor de aanmaning en het dwangbevel die per

post worden verzonden

Kernpunten
• Knelpunt hoge invorderingskosten De invorderingskosten die Toeslagen

aan de burger in rekening brengt zijn niet in alle gevallen proportioneel en

uitlegbaar Zo worden er kosten in rekening gebracht voor de aanmaning en

het dwangbevel terwiji een burger hiervoor slechts een informerende brief

ontvangt en ook het dwangbevel in de regel per post wordt verzonden Vooral

de kosten voor het betekenen van een dwangbevel kunnen hoog opiopen

aangezien deze zijn verbonden aan het bedrag van de terugvordering Dit kan

ervoor zorgen dat de burger verder in betalingsproblemen komt

• Ambitie proportionele kosten Toeslagen streeft naar invorderingskosten
die proportioneel en uitlegbaar zijn en passen bij de huldige
uitvoeringspraktijk Toeslagen wil daarom onderzoeken of het mogelijk is om

geen kosten rekenen voor de aanmaning en het dwangbevel die per post
worden verzonden Het CAK gemeenten Participatiewet en SVB gaan hier

vergelijkbaar mee om

• Verschil met Belastingdienst De Belastingdienst wil onderzoeken of bij
bepaalde administratieve werkzaamheden de kosten die gerekend worden bij
invordering verlaagd kunnen worden

• Implementatie Het verlagen van de kosten kan ingrijpende wijzigingen van

de systemen vergen Daarnaast zai dit een wijziging vergen van de Kostenwet

invordering rijksbelastingen Bij uitvoeringstoets zai moeten worden bezien

welke implicaties het voorstel heeft op de prioritering van de IV portefeuille
en haalbare implementatietermijn

Beslispunt 26 korte termijn preferentie hoofdstuk 16 strategic

Kunt u zich er in vinden dat Toeslagen onderzoekt wat de gevolgen zijn
als terugvorderingen van Toeslagen geiijke preferentie krijgen als de

belastingvorderingen van de Beiastingdienst

Kernpunten
• Knelpunt toeslagschuid is concurrent De Awir kent Toeslagen nu geen

preferentie toe Toeslagschulden zijn zogenaamde concurrente vorderingen
Dat betekent dat Toeslagen de eventueel resterende opbrengst van het

vermogen van de burger nadat de preferente schuldeisers waaronder de

Belastingdienst zich daarop hebben verhaald met de andere concurrente

schuldeisers pondsgewijs moet verdelen
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Doordat Toeslagen een concurrente crediteur is kan er minder toeslagschuld
ingevorderd worden Dit komt uiteraard ten goede aan de preferente
schuldeisers

Ambitie toeslagschuld wordt preferent Bij de behandeling van de Wet

Stroomlijnen is door het kabinet aangedragen om Toeslagen voor alle

toeslagschulden een bevoorrechte positie toe te kennen Voor de

rechtvaardiging van een bevoorrechte positie voor de Toeslagen is aansluiting
gezocht bij de argumentatie voor hetfiscale voorrecht bij belastingschulden
Toeslagen worden beschouwd als socialezekerheidsuitkeringen Andere

instanties die sodale zekerheidsuitkeringen doen zijn in tegenstelling tot

Toeslagen wel bevoorrecht bij de terugvordering van de door hen te veel

uitgekeerde tegemoetkoming Het algemene uitgangspunt lijktte zijn dat de

uitkerende instantie bij de terugvordering van te veel uitgekeerde
tegemoetkoming een bevoorrechte positie inneemt De huidige concurrente

positie van Toeslagen Is daarom opvallend gezien met het ultkeren van

toeslagen inkomensondersteuning wordt geboden Toeslagen wil nader

onderzoeken welke gevolgen een preferentie van de toeslagschuld heeft

Verschil met Belastingdienst De belastingvorderingen van de

Belastingdienst zijn in tegenstelling tot de terugvorderingen van Toeslagen
preferent
Implementatie een nader onderoek naar de gevolgen van preferentie van

de toeslagschuld

Beslispunt 27 korte termijn Terugvorderingen in hetzelfde toeslagjaar
communicatie en dienstverlening] paragraaf 17 1 strategie

Kunt u zich er in vinden dat Toeslagen de burger meer en duidelijker
informeert over bun voorschot en de effecten van de doorgegeven

wijzigingen daarop

• Knelpunt onduidelijkheid Het Invorderen van een tijdens het lopende

toeslagjaar ontstane terugvordering kan tot gevolg hebben dat burgers een

grote hoeveelheid aan brieven ontvangen en er voor hen complexe

onoverzichtelijke situaties ontstaan Zo kan bijvoorbeeld de Indruk ontstaan

dat de terugvordering die tijdens het lopende toeslagjaar Is opgelegd de

definitieve terugvordering over dat jaar is terwiji er ook bij de definitieve

vaststelling van de toeslag nog een additionele terugvordering kan worden

opgelegd Voor de burgers met wisselende inkomens kan dit een reden zijn
om wijzigingen niet door te geven of zelfs om te stoppen met het aanvragen

van toeslagen
• Ambitie betere informatie Toeslagen wil burgers in de voorschotfase

meer en duidelijker inzicht geven in hun voorschot en de effecten van de

doorgegeven wijzigingen daarop
• Implementatie Het in de voorschotfase meer en duidelijker informeren van

de burgers over hun voorschot en de effecten van de doorgegeven wijzigingen
daarop vergt een systeemaanpassing Bij de uitvoeringstoets zal moeten

worden bezien welke implicaties het voorstel heeft inclusief prioritering IV

portefeullle en implementatietermijn

Beslispunt 28

het lopende toeslagjaar paragraaf 17 2 strategie

Invorderen van terugvorderingen in
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Kunt u zich er in vinden dat Toeslagen geen ingrijpende
invorderingsmaatregelen neemt voor tijdens het lopende toeslagjaar
ontstane terugvorderingen tenzij deze het gevolg zijn van fraude

Kernpunten
• Knelpunt materieel niet definitief verschuldigd Van terugvorderingen

die al tijdens het toeslagjaar opkomen kan de materiele verschuldigdheid pas

worden vastgesteid na het betreffende toesiagjaar wanneer de

tegemoetkoming wordt vastgesteid Het invorderingsproces inciusief het

nemen van dwanginvorderingsmaatregeien is echter ook op deze

terugvorderingen van toepassing
• Dat betekent dat er voor deze terugvorderingen waarvan de materieie

verschuidigdheid vanwege de voorschotsystematiek van Toeslagen nog niet

definitief is vastgesteid ingrijpende en onomkeerbare

dwanginvorderingsmaatregeien kunnen worden genomen
• Ambitie alleen dwanginvordering indien materieel definitief

verschuldigd Burgers die een dergelijke terugvordering graag direct willen

betalen krijgen daartoe de mogeiijkheid maar burgers die liever wachten tot

de tegemoetkoming en het daarmee verbonden eventuele

terugvorderingsbedrag over dat toeslagjaar definitief vaststaat krijgen
daartoe ook de gelegenheid Het nemen van voor de burger ingrijpende en

onomkeerbare dwanginvorderings maatregelen past volgens Toeslagen niet

bij terugvorderingen die tijdens het lopende toeslagjaar worden opgelegd en

waarvan de materiele verschuldigdheid vanwege de voorschotsystematiek van

Toeslagen nog niet definitief is vastgesteid Toeslagen wil daarom geen

ingrijpende invorderingsmaatregelen nemen voor tijdens het lopende
toeslagjaar ontstane terugvorderingen tenzij deze het gevolg zijn van fraude

Toeslagen onderkent dat dit ook een risico op uitstei van problemen met zich

mee kan brengen Nader onderzoek is dan ook noodzakelijk
• De implementatie van dat beleid vergt een aanpassing van

de systemen Bij de uitvoeringstoets zal moeten worden bezien welke

implicaties het voorstel heeft inciusief prioritering IV portefeuille en

implementatietermijn
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Bijiage A

Wat is de achtergrond van de invorderingsstrategie toeslagen
De achtergrond is gelegen in het rapport Ongekend onrecht van de

Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvang POK In de

kabinetsreactie op dit rapport is toegezegd de invordering tegen het licht te

houden Ook is aangegeven dat anders zal worden omgegaan met goedwillende

burgers die niet kunnen betalen Daarnaast zullen burgers beter en actiever

worden gelnformeerd over het incassoproces en de mogelijkheden voor het

vragen van uitstel van betaling en het treffen van een betalingsregeling Dit is ook

een uitganspunt van het coalitieakkoord Hierin is opgenomen dat

probleemschulden sneller worden opgelost en daarvoor meer mogelijkheden
worden aangeboden en dat daarbij rekening wordt houden met het

doenvermogen van burgers Voorts is aangegeven dat bij de brede armoede en

schuldenaanpak gezorgd gaat worden voor een betere verantwoorde

overheidsincasso met oog voor de menselijke maat

Ervaringen met opstart invordering en vanuit burgerperspectief
meedenken

Bij de opstart van de invordering zien wij de eerste voorzichtige resultaten en

prognoses van meer maatwerk Er zijn meer betalingsregelingen afgesloten en

door beter aan te sluiten bij persoonlijke omstandigheden van de burger geven

van ruimte zijn de resultaten op terugvorderingen van burgers navenant Dit

onderstreept ook het belang van de Invorderingsstrategie Door integrale
klantbehandeling kan Toeslagen meer maatwerk leveren aan burgers Daarvoor is

het van belang dat Toeslagen gebruik maakt van alie bij Toeslagen en de

Belastingdienst beschikbare relevante informatie over deze burger Niet alleen

informatie over openstaande toeslag en belastingschulden het betaalverleden en

de communicatie met deze burger maar ook informatie over belastingaangiften
en over aanvragen en wijzigingen van voorschotten op toeslagen Zo heeft

Toeslagen op elk moment een goed beeld van de burger en zijn actuele situatie

op basis waarvan passend geacteerd kan worden Geeft een burger bijvoorbeeld
een wijziging door in verband met iemands overlijden dan kan direct bezien

worden of er terugvorderingen openstaan en kan met die burger contact

opgenomen worden of hij behoefte heeft aan het tijdelijk pauzeren van de

invordering Op deze wijze ontstaat er een inverdieneffect op openstaande
schulden door meer aan de voorkant te acteren en de burger ruimte te geven

waar nodig en streng op te treden waar moet voor het bereiken van een beter

resultaat Dit heeft ook positieve budgettaire consequenties die niet altijd goed op

voorhand te kwalificeren zijn Daar staat tegenover dat maatwerk natuurlijk ook

extra inspanning vraagt en een procesinrichting die erop is gericht aan de

voorkant van het proces te komen die aansluiten bij de burgerbelofte u weet

waar u aan toe bent en u krijgt waar u recht op heeft
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Ministerie van Financien

^3 ViH lO K ^

DG Berast ngdienst^ ^0
TER BE5PREKING

HEDEN

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

yde staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane
Persoonsgegevens

nota Invorderingsstrategie Belastingdienst voorbereiding t b v

gesprek op 4 november
Datum

27 oktober 2022

Notanummer

2022 0000265554

Bijiagen
1 Invorderingsstrategie

Belastingdienst
2 Visie op de

deurwaarderij 2025

Aanleiding

Op 4 november 10 15 10 45 is een gezameniijk overieg gepiand met u beiden

voor de bespreking van de invorderingsstrategieen van de Belastingdienst en

Toeslagen U ontvangt deze nota en de invorderingsstrategie van de

Belastingdienst ter voorbereiding op dit overleg De invorderingsstrategie van

Toeslagen heeft u beiden op 18 oktober ontvangen als bijiage bij nota

beslispuntennota invorderingsstrategie Toeslagen notanummer 2022 241405

Bespreekpunten
• Kunt u staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst zich vinden in de

bijgevoegde invorderingsstrategie van de Belastingdienst ook als deze in

samenhang met de invorderingsstrategie van Toeslagen wordt beoordeeld

• Kunt u zich beiden vinden in de richting van elkaars strategieen Hierbij
vragen wij u beiden expliciet aandacht voor de gemeenschappelijke
elementen en de onderlinge verschillen zie toelichting

• Graag bespreken we de impact van de samenhang op de planning en

verzending van de strategieen naar de Tweede Kamer
I

Kernpunten
• In de Kamerbrief van 2 September 2022 is toegezegd de herijkte —

invorderingsstrategie in het najaar naar de Kamer te sturen Vlak voor het

herfstreces heeft u een Kamerbrief Hehjking van de Invorderingswet 1990 en

procesupdate enkele toezeggingen ontvangen die op 31 oktober is verzonden

aan de Tweede Kamer

• In deze Kamerbrief is toegezegd de herijkte invorderingsstrategie in

december 2022 naar de Kamer te sturenK

• Voorafgaand aan afronding en verzending is het wenselijk om de strategieen
van de Belastingdienst en Toeslagen in samenhang te beoordelen

• Daarna worden de strategieen voorafgaand aan verzending nogmaals

gedeeld en afgestemd met de relevante beleidsdepartementen Hoewel de

andere departementen reeds periodiek op de hoogte zijn gehouden kan deze

laatste afstemming mogeiijk nog leiden tot wijzigingen
• De invorderingsstrategie van Toeslagen wordt op 3 november besproken met

staatssecretaris Toeslagen en Douane In dit gesprek wordt ook gesproken
over de planning en haalbaarheid van de verzending aan de Tweede Kamer

^ Notanummer DGBD 2022 258674
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a

De uitkomsten van dit overleg zijn inbreng voor staatssecretaris Toeslagen en

Douane voor het gezamenlijk overleg op 4 november

De strategieen van de Belastingdienst en Toeslagen hebben veel

gemeenschappelijk eiementen maar ook enkele Inhoudelljke verschillen die

het gevolg zijn van de verschillen tussen het innen van belastingen en uitkeren

van Toeslagen Ook qua structuur zijn er verschillen

De gemeenschappelijke eiementen zijn

o kaders en uitgangspunten
o ambities ten aanzien van dienstverlening^communicatie
o enkele concrete ambities ten aanzien van het invorderingsbeleid

een betalingsregeling bij een samenloop van toeslag en

belastingschulden

proactief verlenen van uitstel en kwiitscheldinq

De meest in het oog springende verschillen zijn
o Het uitstelbeleid voor belastingschulden is minder soepel dan het bestaande

of het geambieerde uitstelbeleid van Toeslagen Dit wordt gerechtvaardigd
door het karakter van toeslagen en de doelgroep

o Deze strategie van de Belastingdienst richt zich primair op [invordering bij

natuurlijke personen zowel burgers als ondernemers De karakteristieken

van ondernem^r die zowel persoonlijke als zakelijk schulden heeft

noodzaken op onderdelen een minder soepel invorderingsbeleid onder

andere om de concurrentiepositie niet te verstoren Voor de Belastingdienst
betreft de groep Tld^erej ondernemers een grotere populatie dat dit is

voor Toeslagen
’

0 Naast bovengenoemde inhoudelijke verschillen is ook de structuur het

ambitieniveau en de mate van gedetailleerdheid van beide strategieen zeer

verschillend De strategie van Toeslagen kent concretere ambities die

gedetailleerder zijn uitgewerkt Zo zijn de ambities van de Belastingdienst

opgebouwd aan de hand van de uitgangspunten terwiji ^ambities van

Toeslagen zijn opgebouwd aan de hand van processtappen uitstel van

betaling kwijtschelding dwanginvordering etc

U heeft de invorderincsstrateoie van de Belastingdienst op 29 augustus

ontvangen Jn de versie die u nu ontvangt zijn enkele inhoudelijke

aanvullingen en of wijzigingen toegevoegd waaronder een n euwe paragraaf

’maatschappelijke context en meer maatwerkmogelijkheden een toevoeging
van de concrete verbetermogelijkheden in de samenvatting en een

aanscherping en samenvatting van de doelstelling van de strategie in

paragraaf 3 1 Daarnaast zjjn erflinke redactionele en structuurwijzigingen

doorgevoerd ten behoeve van een eenduidig taalgebruik

s jiu4^
iXJi V r

I

✓

vh^i

Toelichting

Gemeenschappelijke eiementen

Aloemene kaders

• De herijking van de invorderingsstrategie geeft nieuwe strategische kaders aan

de Belastingdienst en Toeslagen bij het terug betalen en invorderen van

belasting en toeslagschulden De strategieen richten zich op natuurlijke

personen Dit kunnen zowel particulieren als kleinere ondernemers zijn

hierna burgers
• De invorderingsstrategie biedt kaders die richtinggevend zullen zijn bij het

maken van keuzes in het invorderingsbeleid en proces in de komende jaren
In beide strategieen staat het belang van de burger met een belasting en of

A
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toeslagschuld centraal als een individuele situatie daarom vraagt zouden er

meer mogelijkheden moeten komen om bij te sturen in het

massate invorderings proces en maatwerkoplossingen te bieden

Daarnaast blijven ook het algemene belang rechtsgelijkheid en

rechtvaardigheid belangrijke kaders Bij de totstandkoming van de

invorderingsstrategieen is rekening gehouden met signalen en knelpunten die

door medewerkers van Toeslagen en de Belastingdienst In

rondetafelgesprekken met externe stakeholders waaronder de Nationale

Ombudsman zijn suggesties gedaan die zijn weerslag hebben gevonden in de

strategie Zo is bijvoorbeeld expliciet aandacht gevraagd voor de noodzaak van

herwinnen van vertrouwen in de Belastingdienst
Onderdelen van de strategieen zijn een visie op schulden een visie op de

invordering en een visie op de deurwaarderij 2025 De herijking van de

invorderingsstrategieen is niet bedoeld om het wiel opnieuw uit te vinden

beleid dat werkt hoeft niet te worden aangepast Desondanks wordt in beide

strategieen vooruitgelopen op enkele concrete verbetermogelijkheden zowel

in proces als in beleid die de komende maanden nader worden uitgewerkt en

getoetst op onder meer uitvoerbaarheid en budgettaire consequenties

Uitqanqspunten

Gemeenschappelijke uitgangspunten voor de invorderingsstrategieen van

Toeslagen en Belastingdienst zijn
• een persoonsgerichte benadering
• stimuleren dat burgers uit zichzelf betalen

• voorkomen van probleemschulden
• beschermen van het bestaansminimum en

• dwanginvorderingsmaatregelen als uiterst middel

Ambities

In lijn met bovengenoemde uitgangspunten zijn de ambities ten aanzien van

dienstverlening en communicatie in beide strategieen gericht op het bieden

van overzicht voor de burger het verbeteren van de begrijpelijkheid gebruik
van verschiilende communicatiekanalen samenwerking met externe instanties

ten behoeve van vroegsignaiering streven naar persoonlijk contact en waar

dat nodig de burger in contact brengen met schuldhulpverlening
Concrete maatregelen die de Belastingdienst en Toeslagen daarbij onder meer

op het oog hebben zijn bijvoorbeeld het aanbieden van een actueel en online

schuldoverzicht meer contactmomenten inbouwen zodat burgers met urgente
en complexe problematiek sneller kunnen worden geholpen
De uitgangspunten en de daarbij geformuleerde ambities leiden op enkele

onderdelen tot heroverweging van concrete beleidsvoorschriften

o Ten eerste betreft dit de toegang tot een betalingsregeling bij een

samenloop van belasting en toeslag schulden Zo n gezamenlijke

betalingsregeling is niet eenvoudig te realiseren vanwege grote wettelijke
verschillen met name ten aanzien van het bevoegde bestuursorgaan en de

rechtsbescherming Ook zijn er uitvoeringstechnische en communicatieve

belemmeringen die zijn toegenomen als gevolg van de ontviechting van

Toeslagen uit de Belastingdienst Het onderzoek naar de mogelijkheden van

een gezamenlijke betalingsregeling loopt op dit moment Voor het

kerstreces informeren wij u nader over de stand van zaken

o Ten tweede betreft dit een meer proactieve benadering onder meer bij het

verlenen van uitstel en kwijtschelding Dit betekent bijvoorbeeld dat een
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1

burger een betalingsregeling of kwijtschelding toegekend kan krljgen
zonder dat hij daartoe zelf een onderbouwd verzoek voor heeft hoeven te

doen

Daarnaast streven de Belastingdienst en Toeslagen er naar om tot een

eenduidige en proactieve berekening van de betalingscapaciteit te komen die

gebaseerd is op de systematiek van de beslagvrije voet Hiermee wordt het

bestaansminimum van de burger gewaarborgd zonder dat de burger zelf alle

gegevens aan hoeft te ieveren

Ook is er de ambitie om de burger meer regie te geven over zijn situatie door

bij uitstel van betaling bijvoorbeeld alleen op verzoek te verrekenen in plaats
van automatisch of ongevraagd
Ten slotte is in beide strategieen een heroverweging van de bestaande

systematiek voor het in rekening brengen van invorderingskosten en rente

voorzien waarbij er meer evenwicht komt tussen de wenselijkheid van een

betaiingsprikkel enerzijds en proportionaliteit van de kosten anderzijds
Het streven van Toeslagen naar een preferente positie van schulden zoals de

Belastingdienst die al kent brengt beide strategieen ook dichter bij eikaar

Toesiagen wenst ook een preferente positie van schulden te krijgen omdat dit

een positief gedragseffect kan hebben op gewone schuldeisers en een

stimulans kan zijn voor deelname aan saneringsakkoorden Ook kan dit de

invoering van een gezamenlijke betaiingsregeling voor belasting en

toeslagenschulden vereenvoudigen

r

Inhoudelijke verschillen

De Belastingdienst en Toeslagen hebben afzonderlijke invorderingsstrategieen

uitgewerkt omdat de aard van de schulden en de aard van de doelgroepen op

onderdelen een verschiljende benadering rechtvaardigen Dit heeft als resultaat

dat de invorderingsstrategieen op onderdelen anders zijn uitgewerkt De meest in

het oog springende verschillen worden hieronder toegeticht

Het uitstelbeleid

• Voor belastingen bevat de invorderinqsstrateqie oeen minder concrete

voorstellen ten aanzien van uitstel van betaling Om budgettaire redenen is er

terughoudendheid ten aanzien van een te soepei uitsteibeleid

Terughoudendheid is ook gewenst omdat er geen hard onderscheid is te

maken tussen partiojlieren ^ ondernemers en voor zakelijke schulden een

strikter beleid op zijn plaats is zie ook hierna

• Voor toeslagschulden is zowel het bestaande als het geambieerde uitstelbeleid

soepeler te noemen ditliet uitstelbeleid voor belastingschulden Zo is een

betaiingsregeling voor toesiaqschulden laagdrempeiiger

standaardbetalingsregeling en noemt de invorderingsstrategie van

Toeslagen de mogelijkheden van een pauzeknop een spijtoptantenregeling
een bijzondere betaiingsregeling in geval van fraude^ meer ruimte voor

maatwerk Deze ambitie heeft te maken met het karakter van toeslagen en de

doelgroep

De positie van ondernemers natuurliike cersonen

• Voor belastingen geldt anders dan voor Toeslagen een prlncipieel onderscheid

tussen persoonlijke en zakelijke belastingschulden Omdat de strategie van de

Belastingdienst zich primair richt op invordering bij natuurlijke personen

zowel burgers als ondernemers wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de
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n positie van de ondernemer en de verschillen tussen persoonlijke en zakelijke

belastingen

Complicerend hierbij is dat natuurlijke personen zijnde ondernemers ook

kenmerken vertonen van particulieren en specTfieke eigen kennnerken hebben

Zo zijn zij met hun privevermogen aansprakelijk voor persoonliike en zakelijke

belasting schuiden is het recht op bescherming van het bestaansminimum

ook voor hen van belang en zal het inkomen vaker fluctueren dan bij iemand

in loondienst Teqeliikertiid treden zij in concurrence en moeten zij op dezeifde

manier worden behandeid ais de concurrentie geiijk speelveld
De loon en omzetbelasting zijn voorbeelden van zakelijke belastingen waarbij
de ondernemerrgie dez afdraagt slechts als tussenpersoon fungeert TerwijI
de inkomstenbelasting en motorrijtuigenbeiasting ^er geheei of gedeeltelijk
los kunnen staan van de onderneniing
In de invorderingsstrategie van de Belastingdienst is de natuuriijke persoon

zijnde een ondernemer daarom als aparte doelgroep met eigen belangen en

noden benoemd

Dilemma s bij de uitwerking van de strategie in concrete maatregelen
De uitwerking van de invorderingsstrategie zal op onderdelen niet gemakkelljk

zijn Grote uitdagingen en dilemma s die op voorhand kunnen worden benoemd

zijn
• De ambitie om maatwerk te leveren versus de massaliteit starheid van

geautomatiseerde~pro^5 en en beperkte capacitelb
• De wens om de burger meer regie te geven enerzijds versus de realiteit van

een beperkt doenvermogen bij een deel van die groep anderzijds
• De ambitie om ook bij kieinere ondernemers die vaak niet wezenlijk

verschillen van particulieren coulance te betrachten versus het risico op

concurrentievervalsing anderzijds

^^Wljziglngen invorderingsstrategie t o v versie van 29 augustus
Deze versie van de invorderingsstrategie is gewijzigd ten opzichte van de vorige
versie die u op 29 augustus hebt ontvangen als bijiage bij nota DGBD 212014 Er

zijn flinke redactionele wijzigingen aangebracht ten behoeve van een eenduidig

taalgebruik Ook is de structuur van de strategie aangepast wat de leesbaarheid

van de strategie ten goede komt Naast deze niet inhoudetijke wijzigingen zijn
de volgende inhoudelljke aanvullingen en wijzigingen toegevoegd
• Nieuw is een paragraaf met maatschappelijke context

• Nieuw is een paragraaf meer maatwerkmogeiijkheden
• In de samenvatting zijn concrete verbetermogelijkheden toegevoegd
• In paragraaf 3 1 zijn de doelstelling van de strategie aangescherpt en

samengevat

p Planning

Het verzenden van de strategieen aan de Kamer in december heeft tot gevolg dat

u de strategie later kunt bespreken met de Kamer januari i p v november

Gezien de ambities uit de strategie is het wenselijk om in de planning rekening te

houden met verzending van een tweede pakket concrete maatregelen naar de

Tweede Kamer in juni 2023
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Fase 1

Januari 2022 Bespreken invorderingsstrategieen en

prioritering ervan metTweede Kamer

Fase 2

Pakket met concrete maatregelen ter

uitwerking van de strategieen

December 2022 t m maart 2023

Fase 3

April 2023 Eerste pakket concrete maatregelen naar

fweede Kamer

Mel 2023 Gesprek metTweede Kamer over

voorgestelde maatregelen en prioritering
hiervan

Juni 2023 Eventueel tweede pakket concrete

maatregelen naar de Tweede Kamer

Fase 4

Jull t m oktober 2023 Beleidsaanpassingen

September 2024 t m juni 2025 Voorbereiding en parlementaire

behandeling wetswijzigingen

Fase 5

Vanaf januari 2024 Implementatie concrete maatregelen

Communicatie

n v t

Politiek bestuurlijke context

De opdracht voor herijking van de invorderingsstrategle voIgt uit de

kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie

Kinderopvangtoeslag van 15 januari 2021 waarin is toegezegd om de

invorderingsstrategle tegen het licht te houden

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

N v t
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Ministerie van Financien

00

iq 15
Direetie Strategic Recht Beleid

5

HEDES TER BESPREKING MAANDAG S DECEMBER

TER ADVISERIN6

Persoonsgegevens

Aan

De staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst
De staatsecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Datum

1 december 2022

Notanummer

2022 0000295923

Bijiagen
1 Concept Kamer brief

Invorderingsstrategie

Belastingdienst
3 Invorderingsstrategie Toeslage
4 Schematisch overzicht

verschillen en overeenkomsten

invoeringsstrategieen
5 BespreeknoCa stasFB en stasTC

nota Nota Invorderingsstrategie Belastingdienst en Toesiagen

voorbereiding t b v het gezamenlijk gesprek op 5 december

Aanleiding

Op 5 december a s vervolgen wij het gesprek van 4 november jl met u beiden

over de invorderingsstrategieen van de Belastingdienst en Toeslagen In het

overleg van 4 november heeft u gevraagd om overzicht van overeenkomsten en

verschillen tossen beide invorderingsstrategisen In deze nota zijn twee

bEspreekpunten opgenomen rekening houdend met de door u gevraagde
informatie en de gedane toezegging over de verzending van de strategieen

Bespreekpunten
1 Op 5 december a s bespreken wij graag met u beiden de onderwerpen

pauzeknop betalingsreqeiingen en kwiltscheldino en de overwegingen ten

behave van de verdere uitwerking van deze onderwerpen
2 In de Kamerbrief Herijking van de Invorderingswet 1990 en procesupdate

enkele toezeggingen die op 31 oktober is verzonden aan de Tweede Kamer

is toegezegd de herijkte invorderingsstrategieen in december 2022 naar de

Kamer te sturen Craag bespreken wij met u de planning en wat n^o is nm

deze toezegging gestand te kunnen doen

Kernpunten
• Op 4 november ji is een gesprek geweest met u beiden over de

invorderingsstrategieen van de Belastingdienst en Toeslagen In dat

gesprek heeft u gevraagd om een overzicht van overeenkomsten en

verschiilen tussen beide invorderingsstrategieen Dit overzicht is ais

bijiage 4 toegevoegd
• Sinds 4 november hebben enkeie besprekingen plaatsgevonden met u

staatssecretaris T D over de invorderingsstrategie van Toeslagen Dit

heeft op onderdeien geieid tot inhoudelijke wijzigingen Ook heeft u

gevraagd om tijdens de gezamentijke bespreking op 5 december aandacht

te besteden aan de pauzeknop betalingsregelingen en kwijtschelding
omdat daar relevante verschillen lijken te zitten zie toelichting

• In de voorliggende strategieen heeft Toeslagen oekozen om een

inhoudelijke koers op te nemen terwijl de strategic van de

Belastingdienst meer op abstract niveau is geformuleerd eh bij de

Uitwerking van concrete maatregelen hiervoor ruimte biedt

Blj het vervoig van ¥et traject komt de vr^ag op of u wilt daTde
II Belastingdienst en Toeslagen inhoudelijk gelijk optrekken Of kunt u zich
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vinden in verschillende invorderingsstrategieen op deze onderdelen zoals

die nu voorliggen Voor de pauzeknop 1 lijkt inhoudelijk gelijk

optrekken logisch omdat er zowel intern als rijksbreed aan wordt gewerkt

de invorderingsstrategie van Toeslagen verwijst hiernaar 12 2 2 Naar

aanleiding van de uitkomsten kan een beslissing worden genomen over

het wel of niet invoeren hiervan Uit de toelichting van de bespreekpunten

blijkt dat het voor het uitstel en kwijtscheldingsbeleid minder

vanzelfsprekend is inhoudelijk gelijk op te trekken

• In de Kamerbrief Henjk ng van de Invorderingswet 1990 en procesupdate

enkele toezeggingen die op 31 oktober is verzonden aan de Tweede

Kamer is toegezegd de herijkte invorderingsstrategieen in december

2022 naar de Kamer te sturen^ De laatste versies van de

invorderingsstrategieen van de Belastingdienst en Toeslagen bijiage 2 en

3 de Visie op de deurwaarderij 2025 bijiage 4 en een concept

aanbiedingsbrief voor de Tweede Kamer bijiage 5 zijn bijgevoegd

Toelichting op inhoudelijke bespreekpunten

1 Pauzeknop
• De invorderingsstrategie van Toeslagen introduceert een pauzeknop die

tweeieaiq Kan woTderr Ingezelh
~~

1 tijdens de betalingsregeling zodat het mogelijk wordt om de aflossing

maximaal 2 maanden op te schorten als de persoonlijke of financiele

omstandigheden daartoe nopen voorwaarden moeten nog worden

uitgewerkt waarbij de betalingsregeling in stand blijft en

2 gedurende iedere fase van het dwang invorderingsproces om verdere

dwangmaatregelen en of kosten te voorkomen en extra tijd te krijgen om

orde op zaken te stellen en zich bijvoorbeeld aan te melden voor

schuldhulpverlening noodstopprocedure

De strategic van de Belastingdienst noemt de pauzeknop niet Het bestaande

invorderingsbeieid bevat al diverse met een noodstopprocedure

vergelijkbare mogelijkheden zoals kort telefonisch uitstel van maximaal

4 maanden uitstel van verkoop inbeslaggenomen zaken van maximaal 4

maanden en pauzeren van de invordering tijdens de behandeiing van een

verzoek om uitstel or kwijtscheiding ook als dat verzoek nog niet is

gemotiveerd en MSNP

De schuldentafel waarin de Belastingdienst en Toeslagen zijn

vertegenwoordigd werkt aan’een advies oyer invoering van een pauzeknop

Er wordt hier onder meer gekeken naar ^a} ide mogelijkheden van uitbreTding
van de regeling kort telefonisch uitstel onder aangepaste voorwaarden^ en

f^de mogelijkheden van een noodstopprocedure met daaraan gekoppeld een

advies met handelingsperspectief

Rijksbreed is er op verzoek van de minister voor Armoedebestrijding

Participatie en Pensioenen een werkgroep o I v het CJIB ingesteld die de

introductie van een Landelijke Schuldpauzeknop onderzoekt Het CJIB en

0
1

0

» Notanummer DGBD 2022 258674

^
zo wordt gedacht aan de volgende voorwaarden a altijd eerst persoonlijk contact b

handelingsperspectief bieden c pauze geldt voor alle toeslag en belasting vorderingen
en nieuw opkomende verplichtingen d invorderingsrente loopt door en e geen formele

beschikking dus geen rechtsbescherming
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enkefe gemeenten kennen 20 n pauzeknop van maximaal 4 maanden

inmiddels De Befastingdienst en Toeslagen nemen aan deze werkgroep nog

niet deal maar gaan dat we doen

Overwegingen

Een pauzeknop tijdens een betalingsregeling veriaagt het risico dat een

betalingsregefing voortijdig wordt beeindigd wanneer een burger door

incidentele liquiditeitsproblemen zijn aflossingsverplichting niet kan nakomen

Een pauzeknop kan burgers op een laagdrempelige manier tijdelijk rust en

ruimte geven om hen in staat te stellen om financiele zaken op een rijtje te

zetten en of de benodigde huip advies te zoeken Ofwel het kan een

positieve bijdrage leveren aan een structurele opiossing van de problennen

Belangrijk is dat het niet als een extra uitstelmogelijkheid v\ ordt gebruikt die

onbenut wordt gelaten waarmee oe proDiemen aii^en maar verder naar de

toekomst warden verschoven

Ook zou de introductie van een pauzeknop moeten warden bezien in het licht

van het volledige uitstelbeleid De diverse uitstelregelingen zijn idealiter

aanvulleno en ner geheel moe^ voor de burger overzichtelijk biijven geen

woud aan betalings regelingen^
Een gemeenschappelijke regeling voor een pauzeknop kan bijdragen aan

toegankelijkheid en eenvoud en past binnen de Rijksincassovisie
Voor de pauzeknop 1 lijkt inhoudeliik gelijk optrekken logisch omdat er

vuwei inleni alS rijksDreea aan wordt aewerkt

2 Standaard betalingsregeling

Toeslagen biedt iedereen ongeacht financiele situatie een standaard

betaiingsregeling van 24 maanden aan

In de strategie van Toeslagen worden enkele wijzigingen nuanceringen

aangekondigd zoals uitzondering bij fraude pauzeknop van maximaal 2

maanden en de spijtoptantenregeling fbetalinasreoeiinQ onder voorwaarden^
ook in dwanqinvorderingsfase toegankelijk “1

• De Belastingdienst kent de mogelijkheid van een standaard betalingsregeling
niet een betalingsregeling wordt alleen op verzoek toegekend als de burger
onvoldoende financiele middelen bezit om de schuld in eei^keer te betalen In

de strategie van de Belastingdienst is niet het voornemen geuit om een

standaardbetalingsregeling te introduceren

Overwegingen
Doel van een standaard betalingsregeling zoals Toeslagen die kent is dat

meer mensen in staat worden gesteld om uit eigen beweging hun

toeslagschuld te betalen

• Het is de vraag of het logisch is om voor toeslagschulden wel en voor

belastingschulden niet een standaard betalingsregeling aan te bieden Hierbij

spelen ook de doelgroep en de aard van de schuld een rol

^
Ter illustratie voor burgers bestaat nu al de mogelijkheid van een

standaardbetalingsregeling en een persoonlijke betalingsregeling voor toeslagen en kort

telefonisch uitstel een betalingsregeling obv draagkracht voor particulieren een speciale
betalingsregeling voor eenmanszaken zzp ers en de mogelijkheid van uitstel van executie

voor belastingen
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Eenduidig beleid bij voorkeur overheidsbreed komt de duidelijkheid en

overzichtelijkheid voor burgers ten goede

Bij het herijken van het uitstelbeleid voor belastingen en toeslaqen zou de

invoering van een standaard betalingsregeling bij de Belastingdienst kunnen

worden onderzocht Budgettaire en uitvoerings aspecten zulien ddafblj eefl

beiangrijke rol speien met name bij invoering van een standaard

betaiingsregeling voor beiastingschulden daarom adviseren wij op dit

moment terughoudend te zijn met het opnemen van concrete ambities op dit

onderdeel in de strategie van de Belastingdienst of Kamerbrief

3 Betalingsregeling naar draagkracht
de

mogelijkheid om een betalingsregeling naar draagkracht te verlenen bedoeld

voor burgers met beperkte financiele middelen In beide gevallen doet de

burger gedurende een bepaalde periode atlossingen die gebaseerd zijn op zijn

financiele draagkracht betalingscapaciteit als er na die periode een

restschuld overblijft dan wordt die voor zover er ook geen vermogen is

kwijtgescholden belastingen of buiten invordering gesteld toeslagen De

duur van de betalingsregeling verschilt voor beiastingschulden geldt een

maximale duur van 12 maanden_en voor toeslagschulden 24 maanden Ook

de voowaarden verschillen op onderdelen

• Zowel in de strategie van Toeslagen als in de strategie van de Belastingdienst
is de ambitie opgenomen om de betalingscapaciteit ofwel de financiele

draagkracht in de toekomst vast te stellen op een

nal^enduidiae manier die meer aansluit bij de wijze waarop andere

ubiieke schuldeisers deze berekenen een norm en

vereenvoudigde manier op basis van gegevens die al beschikbaar zijn

zodat de berekening proactief kan plaatsvinden en de burger geen informatie

meer hoeft aan te leveren die veelal reeds bekend is
6

0Gedacht wordt om aansluiting te zoeken bij de berekeningswijze die

gehanteerd wordt bij de beslagvrije voet het wettelijk vrij te laten bedrag
als er beslag op het inkomen wordt gelegd Een belangrijk verschil met de

huidige berekeningssystematiek is dat er dan met minder individuele aspecten

zoals werkelijke woonlasten rekening kan worden gehouden minder

maatwerk uitdaging daarbij is om burgers niet slechter af te laten zijn dan

onder het huidige beleid

• Voor schulden als gevolg van fraude verschilt het bestaande beleid op

onderdelen Voor Toeslaqen is fraude momenteel geen reden voor het

weigeren van een betalingsregeling noch voor het buiten invordering stellen

van restschuld Ook voor de Belastingdienst is de oorzaak van de vordering

voor een betalingsregeling niet relevant Maar bij kwijtschelding is dit anders

zo wordt kwijtschelding niet verleend als het aan opzet of grove schuld van de

buFger is te wljten dat Le

voldoen van de belastinqaanslaq aan hem is toe te rekenen

• In de strategie van Toeslagen wordt een speciale regeling voor fraudesituaties

gemtroduceerd te weten de mogelijkheid van een betalingsregeling op basis

van betalingscapaciteit van onbeperkte duur zonder kwijtschelding of niet

vender bemoeiliiken d w z buiten invordering stellen van restschuld de

toeslagschuld wordt dus volledig afgelost en de iooptijd kan korter of langer
kan zijn dan 24 maanden In de strategie van de Belastingdienst wordt een

ig oeiastmq is geheven or als het lll t kunngiTWGin
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dergelijke regeling voor fraudesituaties niet genoemd De facto tieeft de

Belastingdienst voor deze situatie al een dergelijke betalingsregeling op basis

van betalingscapaciteit en zonder kwijtschelding 7
Overwegingen
• Het verlengen van de looptijd van de betalingsregeling tot 24 maanden voor

beiastingschulden is onder de hoidige voorwaarden een verslechterinq voor

burgers in een toch al moeilijke financiele positie omdat burgers dan 12

madden langer en dus me”^ op hun belastingSCbuld moeten aftossen

Daartegenover staat een positief resuitaat voor de schatkist

• Een veikorLlny vail de looptijd van de betalingsregeling tot 12 maanden voor

toesldgsdiulden waaroi] aansluitend de restscnuia Duiten Ihvordering wordt

gestelcMSiardit logischerwijs tot een gelijke verkorting van ds loupiijd van de

stHndSardbetaiingsregellng Rierooor zulleTTer minoer stanoaaro

Betaimgsregeimgen en meer persoonlijke betalingsregelingen worden

afgesloten Persaldo komen er dan meer burgers voor een persoonlijke

betalingsregeling in aanmerking maar voor een kortere duur 12 i p v 24

maanden Dit heeft een negatief resuitaat voor de schatkist

• Een Iooptijd~van 12 maanden sluit aan Dij de jaarcyclus vati deJH en beperkt
daardoor het risico van een stapeling van probleem schulden bij

repeterende schuldeisers als de Belastingdienst Ook toeslagen kennen een

dergelijke jaarcyclus Voor toeslagschulden is in het verleden voor een looptijd

van 24 maanden gekozen om het gat met het beieid van de huursubsidie

niet te groot te maken voor een betalingsregeling voor huursubsidie gold

destijds een looptijd van 36 maanden De vraag is wel hoe sterk dit argument

nog is

• Eenlooptijdj 3XL2±JliaaQden sluit fBe©f aan b4j de f icbttog die iHjksbreed

inqezet wordt

• De huidige verschillen in looptijden bemoeilijken de mogelijkheid van een

gebundelde betalingsregeling

4 Kwijtschelding niet vender bemoeilijken buiten invordering

laten

• Kwijtschelding en niet vender bemoeiliiken zijn formeel juridisch niet

Fietzelfde maar komen feitelijk vaak wel op hetzelfde neer de openstaande
schuld wordt niet meer geind en de burger krijgt daar een tormeel bericht~

over In beide gevallen wordt een deroelHke beschlkkinq ataegeven als de

burger geen betalingscapaciteit en vermogen heeft Heeft de burger wel

betalingscapaciteit dan zal eerst een betalingsregeling naar draagkracht
moeten worden volbracht

• De Belastingdienst Kent in het bestaande beieid zowel de mogelijkheid van

kwijtschelding als van niet vender bemoeilijken dat laatste is een

discretionaire bevoegdheid van de ontvanger en komt aan de orde als

kwijtschelding formeel niet mogelijk is

• Toeslagen kent in het bestaande beieid alleen de mogelijkheid van niet vender

bemoeilijken als sluitstuk van een persoonlijke betalingsregeling In die

beschikking wordt standaard de voorwaarde gesteld dat de rest^ende

toeslagschuld nog 3 jaar lang verrekend wordt met definitieve

tegemoetkomingen en teruggaven IH in de praktijk levert die

verrekeningsmogelijkheid echter weinig op Toeslagen kent nog niet de
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mocielijkhpiri van kwijt~« rhplrlifig maar rip wpn plrikp nrnndslaq daarvoor is wel

al f[prrppprH
■

Na ommekomst van de drie jaar worden geen verdere

invorderingsmaatregelen meer genomen zodat de resterende toeslagschuld

uiteindelijk verjaart
In de strategic van Toeslagen wordt voorgesteld dat Toeslagen naast die

verrekeningsmogelijkheid zich gedurende die drie jaar ook nog mag verhalen

op eenmalige vermogenstoenames bij de burger zoals schenkingen
’

ertenissen loterijprijzen ed

In de strategie van Toeslagen wordt een versoepeling van de vermogenstoets

bij nietT erder behioeiiijKen voorgesteld bij moeilijk liquide te maken

vermogen zoals de overwaarde van een woning kan het vermogen worden

getaxeeTd en de looptijQ van de persoonlijke betalingsregeling word^

vertengd Hierdoor wordt de burger niet gedwongen wordt om dat vermogen

liquide ti maken maar wordt er ook geen toeslagschuld buiten invordering

gelaten bij een burger die over vermogen beschikin de strategie van

Toeslagen wordt daarnaast een verzwaring van het beleid voorgesteld in alle

gevallen waarin de burger over vrijwel geen betalingscapadteit beschikt Op

dit moment hoeft de burger dan vrijwel niets van de toeslagschuld af te

lessen Voorgesteld wordt om in deze situaties geen persoonlijke

betalingsregeling af te sluiten en ook geen toeslagschuld buiten invordering te

laten maar nog gedurende 5 iaren dynamisch te monitoren op

verhaalsmogelijkheden totdat de toeslagschuld verjaart Dit is nu onderwerp

van oesprek met stas T D

Overwegingen
• Een versoepeling van de vermogenstoets zoals de strategic van Toeslagen die

introduceert kan ook voor belastingschulden worden onderzocht Een

verzwaring van het beleid voor burgers zonder draagkracht vergt een

principiele afweging waarbij enerzijds geldt dat het hier kwetsbare burgers

’betreft die op een bestaansminimum leven en 5 jaar lang in onzekerheid

blijven en anderzijds dat we zoveel mogelijk willen voorkomen dat een

financiele momentopname beoalend is voor het recht op buiten invordering

laten met risico op misbruikj De invorderingsstrategie geeft de visie van

Toeslagen weer om te komen tot de meest gewenste situatie voor de

invordering van toeslagschulden Deze zal na verdere toetsing op

uitvoerbaarheid juridische haalbaarheid en budgettaire uitvoering waar

nodig worden bijgesteld

informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

De betreffende bepaling in de Awir treedt bij Koninklijk Bestuit in werking In de memorie

van toelichting staat dat het kabinet het van groot belang vindt dat kwijtschelding van

schulden bij de inkomensafhankeiijke regelingen mogeiijk wordt dat het kwijtscheiden van

schulden maatwerk vergroot en de menselijke maat versterkt in gevallen waarin dat het

hardst nodig is Het kabinet heeft hierbij een soortgeiijke regeling als bij de fiscaliteit op het

oog Het kwijtscheidingsbeieid dient nader te worden uitgewerkt in een ministerieie regeiing
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Ministerie van Finanden
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Directie Strategic Recht Beleid^

HEDEN TER BESPREKING HAANDAG 5 DECEMBER

TER ADVISERING
Persoonsgegevens

Aan

De staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst
staatsecretarjs ^n Finandiri’^Toeslag^ erTOouane””

Datum

1 december 2022

Notanuminer

2022 0000295923

nota
Bijiagen

Nota Invorderingsstrategie Belastingdienst en Toeslagen

voorbereiding t b v het gezamenlijk gesprek op 5 december

1 Concept Kamer brief

Invorderingsstrategie

Belastingdienst

Invorderingsstrategie Toesiage
Schematisch overzidit

2

3

4

verschiiien en overeenkomsten

invoeringsstrategieen

Bespreeknota stasFB en stasTC5
Aanleiding

Op 5 december a s vervolgen wij het gesprek van 4 november jl met u beiden

over de invorderingsstrategieen van de Belastingdienst en Toeslagen In het

overleg van 4 november heeft u gevraagd om overzicht van overeenkomsten en

verschiiien tussen beide invorderingsstrategieen In deze nota zijn twee

bespreekpunten opgenomen rekening houdend met de door u gevraagde
informatie en de gedane toezegging over de verzending van de strategieen OS 2 2Z

Bespreekpunten
1 Op 5 december a s bespreken wij graag met u beiden de onderwerpen

pauzeknop betalingsregelingen en kwijtschelding en de overwegingen ten

behoeve van de verdere uitwerking van deze onderwerpen
2 In de Kamerbrief Herijking van de Invorderingswet 1990 en procesupdate

enkele toezeggingen die op 31 oktober is verzonden aan de Tweede Kamer

is toegezegd de herijkte invorderingsstrategieen in december 2022 naar de

Kamer te sturen Graag bespreken wij met u de planning en wat nodig is om

deze toezegging gestand te kunnen doen

^V

Kernpunten
• Op 4 november jl is een gesprek geweest met u beiden over de

invorderingsstrategieen van de Belastingdienst en Toeslagen In dat

gesprek heeft u gevraagd om een overzicht van overeenkomsten en

verschiiien tussen beide invorderingsstrategieen Dit overzicht is als

bijiage 4 toegevoegd
• Sinds 4 november hebben enkele besprekingen plaatsgevonden met u

staatssecretaris T D over de invorderingsstrategie van Toeslagen Dit

heeft op onderdelen geletd tot inhoudelijke wijzigingen Ook heeft u

gevraagd om tijdens de gezamenlijke bespreking op 5 december aandacht

te besteden aan de pauzeknop betalingsregelingen en kwijtschelding
omdat daar retevante verschiiien lijken te zitten zie toeilchting

• In de voorliggende strategieen heeft Toeslagen gekozen om een

inhoudelijke koers op te nemen terwiji de strategie van de

Belastingdienst meer op abstract niveau is geformuleerd en bij de

uitwerking van concrete maatregelen hiervoor ruimte biedt

• Bij het vervolg van het traject komt de vraag op of u wilt dat de

Belastingdienst en Toeslagen inhoudelijk gelijk optrekken Of kunt u zich

fUc
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vinden in verschillende invorderingsstrategieen op deze onderdelen zoals

die nu voorliggen Voor de pauzeknop 1 lijkt inhoudelijk gelijk

optrekken logisch omdat er zowel interrTals rijksbreed aan wordt gewerkt
de invorderingsstrategie van Toeslagen verwijst hiernaar 12 2 2 Naar

aanleiding van de uitkomsten kan een b^lissing worden genomen over

het wel of niet invoeren hiervan Uit de toelichting van de bespreekpunten

blijkt dat het voor het uitstel en kwijtscheldingsbeleid minder

vanzelfsprekend is inhoudelijk gelijk op te trekken

• In de Kamerbrief Werjk ng van de Invorderingswet 1990 en procesupdate
enkele toezeggingen die op 31 oktober is verzonden aan de Tweede

Kamer is toegezegd de herijkte invorderingsstrategieen in december

2022 naar de Kamer te sturen^ De laatste versies van de

invorderingsstrategieen van de Belastingdienst en Toeslagen bijiage 2 en

3 de Visie op de deurwaarderij 2025 bijiage 4 en een concept

aanbiedingsbrief voor de Tweede Kamer bijiage 5 zijn bijgevoegd

Toelichting op inhoudelijke bespreekpunten

X Pauzeknop
• De invorderingsstrategie van Toeslagen Introduceert een pauzeknop die

tweeledig kan worden ingezet

1 tijdens de betalingsregeling zodat het mogeltjk wordt om de aflossing
maximaal 2 maanden op te schorten als de persoonlijke of financiele

omstandigheden daartoe nopen voorwaarden moeten nog worden

uitgewerkt waarbij de betalingsregeling in stand blijft en

2 gedurende iedere fase van het dwang invorderingsproces om verdere

dwangmaatregelen en of kosten te voorkomen en extra tijd te krijgen om

orde op zaken te stellen en zich bijvoorbeeld aan te melden voor

schuldhulpverlening noodstopprocedure
• De strategie van de Belastingdienst noemt de pauzeknop niet Het bestaande

invorderingsbeleid bevat al diverse met een noodstopprocedure

vergelijkbare mogelijkheden zoals
‘

kort telefonisch uitstel van maximaal

4 maanden uitstel van verkoop inbeslaggenomen zaken van maximaal 4

maanden en pauzeren van de invordering tijdens de behandeling van een

verzoek om uitstel of kwijtschelding ook als dat verzoek nog niet is

gemotiveerd en MSNP

• De schuldentafel waarin de Belastingdienst en Toeslagen zijn

vertegenwoordigd werkt aan een advies over Invoering van een pauzeknop
Er wordt hieronder meer gekeken naar a de mogelijkheden van uitbreiding
van de regeling kort telefonisch uitstel onder aangepaste voorwaarden^ en

b de mogelijkheden van een noodstopprocedure met daaraan gekoppeld een

advies met handelingsperspectief
• Rijksbreed is er op verzoek van de minister voor Armoedebestrijding

Participatie en Pensioenen een werkgroep o I v het CJIB Ingesteld die de

introductie van een Landelijke Schuldpauzeknop onderzoekt Het CJIB en

1 Notanummer DGBD 2022 258674

^
zo wordt gedacht aan de volgende voorwaarden a altijd eerst persoonlijk contact b

handelingsperspectief bieden c pauze geldt voor alle toeslag en belasting jvorderingen
en nieuw opkomende verplichtingen d invorderingsrente loopt door en e geen formele

beschikking dus geen rechtsbescherming
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enkele gemeenten kennen zo n pauzeknop van maximaal 4 maanden

inmiddels De Belastingdienst en Toeslagen nemen aan deze werkgroep nog

niet deel maar gaan dat wel doen

Overwegingen
• Een pauzeknop tijdens een betalingsregeling verlaagt het risico dat een

betalingsregeling voortijdig wordt beeindigd wanneer een burger door

incidentele liquiditeitsproblemen zijn aflossingsverplichting niet kan nakomen

• Een pauzeknop kan burgers op een laagdrempelige manier tijdelijk rust en

ruimte geven om hen in staat te steilen om finandele zaken op een rijtje te

zetten en of de benodigde hulp advies te zoeken Ofwel het kan een

positieve bijdrage leveren aan een structurele opiossing van de problemen
• Belangrijk is dat het niet als een extra uitstelmogelijkheid wordt gebruikt die

onbenut wordt gelaten waarmee de problemen alleen maar verder naar de

toekomst worden verschoven

• Ook zou de introductie van een pauzeknop moeten worden bezien in het licht

van het volledige uitstelbeleid De diverse uitstelregeiingen zijn ideaiiter

aanvuiiend en het geheei moet voor de burger overzichtelijk blijven geen

woud aan betalings regelingen^
• Een gemeenschappelijke regeiing voor een pauzeknop kan bijdragen aan

toegankelijkheid en eenvoud en past binnen de Rijksincassovisie
• Voor de pauzeknop 1 lijkt inhoudelijk geiijk optrekken iogisch omdat er

zowel intern als rijksbreed aan wordt gewerkt

2 Standaard betalingsregeling

Toeslagen biedt iedereen ongeacht financiele situatie een standaard

betalingsregeling van 24 maanden aan

In de strategie van Toeslagen worden enkele wijzigingen nuanceringen

aangekondigd zoals uitzondering bij fraude pauzeknop van maximaal 2

maanden en de spijtoptantenregeling betalingsregeling onder voorwaarden

ook in dwanginvorderingsfase toegankelijk
De Belastingdienst kent de mogelijkheid van een standaard betalingsregeling
niet een betalingsregeling wordt alleen op verzoek toegekend als de burger
onvoldoende financiele middelen bezit om de schuld in een keer te betalen In

de strategie van de Belastingdienst is niet het voornemen geuit om een

standaardbetalingsregeling te introduceren

Overwegingen
• Doel van een standaard betalingsregeling zoals Toeslagen die kent is dat

meer mensen in staat worden gesteld om uit eigen beweging hun

toeslagschuld te betalen

• Het is de vraag of het Iogisch is om voor toeslagschulden wel en voor

belastingschulden niet een standaard betalingsregeling aan te bieden Hierbij

spelen ook de doelgroep en de aard van de schuld een rol

^
Ter illustratie voor burgers bestaat nu al de mogelijkheid van een

standaardbetalingsregeling en een persoonlijke betalingsregeling voor toeslagen en kort

telefonisch uitstel een betalingsregeling obv draagkracht voor particulieren een speciale
betalingsregeling voor eenmanszaken zzp ers en de mogelijkheid van uitstel van executie

voor beiastingen
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Eenduidig beleid bij voorkeur overheidsbreed komt de duidelijkheld en

overzichtelijkheid voor burgers ten goede

Bij het herijken van het uitstelbeleid voor belastingen en toeslagen zou de

invoering van een standaard betalingsregeling bij de Beiastingdienst kunnen

worden onderzocht Budgettaire en uitvoerings aspecten zuilen daarbij een

beiangrijke rol speien met name bij invoering van een standaard

betaiingsregeiing voor beiastingschulden daarom adviseren wij op dit

moment terughoudend te zijn met het opnemen van concrete ambities op dit

onderdeei in de strategie van de Beiastingdienst of Kamerbrief

3 Betalingsregeling naar draagkracht

Zowel Toesiagen als de Beiastingdienst kennen in het bestaande beieid de

mogelijkheid om een betaiingsregeiing naar draagkracht te verienen bedoeld

voor burgers met beperkte financiele middelen In beide gevallen doet de

burger gedurende een bepaaide periode afiossingen die gebaseerd zijn op zijn
financieie draagkracht betalingscapaciteit als er na die periode een

restschuld overblijft dan wordt die voor zover er ook geen vermogen is

kwijtgescholden belastingen of buiten invordering gesteld toeslagen De

duur van de betaling5jE9etm§ yerschilt voor belastinascl^lden aeldt een

maximale duur vaifl2 maand^ en voor toeslagschulde^^ maand^ Ook

de voorwaarden verschillen op onderdelen

Zowel in de strategie van Toeslagen als in de strategie van de Beiastingdienst

is de ambitie opgenomen om de betalingscapaciteit ofwel de financiele

draagkracht in de toekomst vast te stellen op een

a eenduidige manier die meer aansluit bij de wijze waarop andere

publieke schuldeisers deze berekenen een norm en

b vereenvoudigde manier op basis van gegevens die al beschikbaar zijn

zodat de berekening proactief kan plaatsvinden en de burger geen informatie

meer hoeft aan te leveren die veelal reeds bekend is

Gedacht wordt om aansluiting te zoeken bij de berekeningswijze die

gehanteerd wordt bij de beslagvrije voet het wettelijk vrij te laten bedrag

als er beslag op het inkomen wordt gelegd Een belangrijk verschil met de

huidige berekeningssystematiek is dat er dan met minder individuele aspecten

zoals werkelijke woonlasten rekening kan worden gehouden minder

maatwerk uitdaging daarbij is om burgers niet slechter af te laten zijn dan

onder het huidige beleid

Voor schulden als gevolg van fraude verschilt het bestaande beleid op

onderdelen Voor Toeslagen is fraude momenteel geen reden voor het

weigeren van een betalingsregeling noch voor het buiten invordering stellen

van restschuld Ook voor de Beiastingdienst is de oorzaak van de vordering
voor een betalingsregeling niet relevant Maar bij kwijtschelding is dit anders

zo wordt kwijtschelding niet verleend als het aan opzet of grove schuld van de

burger is te wijten dat te weinig belasting is geheven of als het niet kunnen

voldoen van de belastingaanslag aan hem is toe te rekenen

In de strategie van Toeslagen wordt een speciale regeling voor fraudesituaties

geintroduceerd te weten de mogelijkheid van een betalingsregeling op basis

van betalingscapaciteit van onbeperkte duur zonder kwijtschelding of niet

verder bemoeilijken d w z buiten invordering stellen van restschuld de

toeslagschuld wordt dus volledig afgelost en de looptijd kan korter of ianger
kan zijn dan 24 maanden In de strategie van de Beiastingdienst wordt een
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dergelijke regeling voor fraudesituaties niet genoemd De facto heeft de

Belastingdienst voor deze situatie al een dergelijke betalingsregeling op basis

van betalingscapaciteit en zonder kwijtschelding

Overweg ngen

• Het verlengen van de looptijd van de betalingsregeling tot 24 maanden voor

belastingschulden is onder de huidige voorwaarden een verslechtering voor

burgers in een toch al moeilijke financiele positie omdat burgers dan 12

maanden langer en dus meer op hun belastingschuld moeten aflossen

Daartegenover staat een positief resultaat voor de schatkist

• Een verkorting van de looptijd van de betalingsregeling tot 12 maanden voor

toeslagschulden waarbij aansluitend de restschuld buiten invordering wordt

gesteld leidt dit logischerwijs tot een gelijke verkorting van de looptijd van de

standaardbetalingsregeling Hierdoor zullen er minder standaard

betalingsregelingen en meer persoonlijke betalingsregelingen worden

afgesloten Per saldo komen er dan meer burgers voor een persoonlijke

betalingsregeling in aanmerking maar voor een kortere duur 12 i p v 24

maanden Dit heeft een negatief resultaat voor de schatkist

• Een looptijd van 12 maanden sluit aan bij de jaarcyclus van de IH en beperkt
daardoor het risico van een stapeling van probleem schulden bij

repeterende schuldeisers als de Belastingdienst Ook toeslagen kennen een

dergelijke jaarcyclus Voor toeslagschulden is in het verleden voor een looptijd
van 24 maanden gekozen om het gat met het beleid van de huursubsidie

niet te groot te maken voor een betalingsregeling voor huursubsidie gold

destijds een looptijd van 36 maanden De vraag is wel hoe sterk dit argument

nog is

• Een looptijd van 24 maanden sluit meer aan bij de richting die rijksbreed

ingezet wordt

• De huidige verschillen in looptijden bemoeilijken de mogelijkheid van een

gebundelde betalingsregeling

4 Kwijtschelding niet verder bemoeilijken buiten invordering
laten

• Kwijtschelding en niet verder bemoeilijken zijn formeel juridisch niet

hetzelfde maar komen feitelijk vaak wel op hetzelfde neer de openstaande
schuld wordt niet meer geind en de burger krijgt daar een formeel bericht

over In beide gevallen wordt een dergelijke beschikking afgegeven als de

burger geen betalingscapaciteit en vermogen heeft Heeft de burger wel

betalingscapaciteit dan zal eerst een betalingsregeling naar draagkracht
moeten worden volbracht

• De Belastingdienst kent in het bestaande beleid zowel de mogelijkheid van

ij kwijtschelding als van niet verder bemoeilijken dat laatste is een

Ij discretionaire bevoegdheid van de ontvanger en komt aan de orde als

kwiitschelding formeel niet mogelijk is

• Toeslagen kent In het bestaande beleid alleen de mogelijkheid van niet verder

bemoeilijken als sluitstuk van een persoonlijke betalingsregeling In die

beschikking wordt standaard de voorwaarde gesteld dat de resterende

toeslagschuld nog 3 jaar lang verrekend wordt met definitieve

tegemoetkomingen en teruggaven IH in de praktijk levert die

verrekeningsmogelijkheid echter weinig op Toeslagen kent nog niet de
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mogelijkheid van kwijtschelding maar de wettelijke grondslag daarvoor is wel

al gecreeerd
Na ommekomst van de drie jaar worden geen verdere

invorderingsmaatregelen meer genomen zodat de resterende toeslagschuld

uiteindeiijk verjaart
• In de strategic van Toeslagen wordt voorgesteld dat Toesiagen naast die

verrekeningsmogelijkheid zich gedurende die drie jaar ook nog mag verhaien

op eenmalige vermogenstoenames bij de burger zoals schenkingen
erfenissen loterijprijzen ed

• In de strategic van Toeslagen wordt een versoepeling van de vermogenstoets

bij niet verder bemoeilijken voorgesteld bij moeilijk liquide te maken

vermogen zoals de overwaarde van een woning kan het vermogen worden

getaxeerd en de looptijd van de persoonlijke betalingsregeling worden

verlengd Hierdoor wordt de burger niet gedwongen wordt om dat vermogen

liquide te maken maar wordt er ook geen toeslagschuld buiten invordering

gelaten bij een burger die over vermogen beschikin de strategie van

Toeslagen wordt daarnaast een verzwaring van het beleid voorgesteld in alle

gevallen waarin de burger over vrijwel geen betalingscapaciteit beschikt Op
dit moment hoeft de burger dan vrijwel niets van de toeslagschuld af te

lessen Voorgesteld wordt om in deze situaties geen persoonlijke

betalingsregeling af te sluiten en ook geen toeslagschuld buiten invordering te

laten maar nog gedurende 5 jaren dynamisch te monitoren op

verhaalsmogelijkheden totdat de toeslagschuld verjaart Dit is nu onderwerp
van gesprek met stas T D

Overwegingen
• Een versoepeling van de vermogenstoets zoals de strategie van Toeslagen die

introduceert kan ook voor belastingschulden worden onderzocht Een

verzwaring van het beleid voor burgers zonder draagkracht vergt een

principiele afweging waarbij enerzijds geldt dat het hier kwetsbare burgers
betreft die op een bestaansminimum leven en 5 jaar lang in onzekerheid

blijven en anderzijds dat we zoveel mogelijk willen voorkomen dat een

finandele momentopname bepalend is voor het recht op buiten invordering
laten met risico op misbruik De invorderingsstrategie geeft de visie van

Toeslagen weer om te komen tot de meest gewenste situatie voor de

invordering van toeslagschulden Deze zal na verdere toetsing op

uitvoerbaarheid juridische haalbaarheid en budgettaire uitvoering waar

nodig worden bijgesteld

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

De betreffende bepaling in de Awir treedt bij Koninklijk Besluit in werking In de memorie

van toelichting staat dat het kabinet het van groot belang vindt dat kwijtschelding van

schulden bij de inkomensafhankelijke regelingen mogelijk wordt dat het kwijtschelden van

schulden maatwerk vergroot en de menselijke maat versterkt in gevallen waarin dat het

hardst nodig is Het kabinet heeft hierbij een soortgelijke regeling als bij de fiscaliteit op het

oog Het kwijtscheldingsbeleid dient nader te worden uitgewerkt in een ministeriele regeling
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Ministerie van Financien

Berasttngdienst
Concerndirectie

Uitvoerings en

Handhavingsbeleid

TER BESLISSING

Aan

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

Persoonsgegevens

nota Opiegnota stukken invorderingsstrategie

Datum

7 december 2022

Notanummer

2022 0000302748

Bijiagen

Aanleiding
In het gezamenlijk overleg invorderingsstrategie van 5 december met u stas F B

en stas T D is besloten om beide strategieen gezamenlijk v66r het kerstreces

naar de Tweede Kamer te sturen Met deze nota ontvangt u de

invorderingsstrategie van de Belastingdienst bijlage 1 de invorderingsstrategie
van Toeslagen bijlage 2 de Visie op de deurwaarderij 2025 die samen met de

strategieen naar de Tweede Kamer wordt gestuurd bijlage 3 een begeleidende
Kamerbrief bijlage 4 en voor de volledigheid de Visie op schulden die op 25

maart 2022 naarde Kamer is gestuurd bijlage 5 In deze nota worden aan u

beiden twee beslispunten voorgelegd

5

i

Besiis^iuj
Be

uqien
—

Bent u stas F B akkoord met de invorderingsstrategie van de^
Belastingdienst —^

• B^t u stas T D akkoord met de invorderingsstrategie van

^
^

BenTuT^taZf B en stas T D akkooFd met^de^^ki^rbFieT^
baar makdh van detieTiotaen billagen

btmform de beleidslijn Actreve openbaarmaKing nota s Umlijnde delen

worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

uw akkoord vuui lieL OpcTT

Als u stas F B en stas T D akkoord bent met beide beslispunten verzoeken wij
u de bijgevoegde kamerbrief te ondertekenen

Kernpunten
• Op 15 januari 2021 heeft het kabinet in zijn reactie op het rapport

Ongekend onrecht van de Parlementalre ondervragingscommissie

Kinderopvang POK toegezegd dat de invorderingsstrategie van de

Belastingdienst en Toeslagen worden herijkt in het bijzonder voor de

burgers die langdurig te maken hebben gehad met hoge schulden

• In de Kamerbrief Flerijking van de Invorderingswet 1990 en procesupdate
enkele toezeggingen van 31 oktober jl is de Kamer gefnformeerd over

het streven om de invorderingsstrategieen naar de Kamer te sturen in

december dit jaar
• Met het aanbieden van twee afzonderlijke invorderingsstrategieen van de

Belastingdienst en van Toeslagen wordt uitvoering gegeven aan

bovengenoemde toezeggingen
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De Visie op deurwaarderij 2025^ is gelijktijdig en in samenhang met het

opstellen van de invorderingsstrategie herijkt en wordt meegestuurd als

bijiage De namen van de medewerkers worden gelakt voor verzending
De Visie op schulden is ook in samenhang met de invorderingsstrategie

opgesteld en op 25 maart 2022 naar de Kamer gestuurd Deze visie is

alleen ter informatie bij deze nota gevoegd
In de Kamerbrief worden de invorderingsstrategieen van de

Belastingdienst en Toeslagen op hoofdlijnen toegelicht met bijzondere
aandacht voor de gemeenschappelijke uitgangspunten de onderlinge
overeenkomsten en de meest in het oog springende inhoudelijke
verschillen overeenkomstig de uitkomsten van de gezamenlijke

besprekingen met u beiden

Ook wordt de Kamer gei nformeerd over de vervolgacties en de globale

planning voor de uitwerking van concrete maatregelen die voortkomen uit

de strategieen en uit de heroverweging van de Wet Stroomlijnen

r

Toelichting
Communicatie

In overleg met de communicatieteams van stas F B en T D wordt d m v

berichten op sociale media aandacht besteed aan de Kamerbrief

Polltiek bestuurtijke context

Met het versturen van de invorderingsstrategieen naar de Kamer geeft u stas

F B en stas T D uitvoering aan de toezegging uit het rapport Ongekend onrecht

van de POK waarin is toegezegd dat de invorderingsstrategie van de

Belastingdienst en Toeslagen worden herijkt in het bijzonder voor de burgers die

langdurig te maken hebben gehad met hoge schulden

De vaste commissie voor Financien heeft op 1 december 2022 in het kader van

een SO vragen gesteld over de op 4 november 2022 door u beiden verzonden

brief inzake de Flerijking van de Invorderingswet 1990 en procesupdate enkele

toezeggingen U ontvangt de beantwoording van de gestelde vragen na het

Kerstreces

Financi e paragraaf
Ais uitgangspunt voor de eventuele uitvoeringskosten van de strategie wordt

gekeken naar de volgende dekkingsmogelijkheden
• Voor de strategie van de Belastingdienst naar Artikel 1

o Daarnaast wordt voor wetswijzigingen ook de reguliere werkwijze
gevolgd waarbij de opdrachtgever voor dekking zorgt via de

Uitvoeringstoetsen
• Voor de strategie van Toeslagen naar Artikel 13

o Daarnaast wordt voor wetswijzigingen ook de reguliere werkwijze
gevolgd waarbij de opdrachtgever voor dekking zorgt via de

Uitvoeringstoetsen
• de hiertoe geoormerkte middelen op Artikel 10

Als uitgangspunt voor de eventuele programmakosten van de strategie wordt

gekeken naar dekking bij de betreffende beleldsdepartementen

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

‘ De vorige versie dateert uit 2020
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Ministerie van Financien

Directie Strategie Recht Beleid
HEOEN

TER BESLISSING

Asn

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

TER INFORMATIE

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscaiiteit en Belastingdienst

nota
Datum

20 december 2022
Tekenversie invorderingsstrategie

Notanummer

2022 0000323205

Aanleiding kempimten

Op 20 december ji hebben we met u gesproken over de invorderingsstrategie
van Toesiagen Als gevolg van dit gesprek kwamen een aantal opmerkingen naar

voren die zijn verwerkt in de schone versie van de invorderingsstrategie Flierbij
treft u de tekenversie van invorderingsstrategie met de daarbij behorende

Kamerbrief inzake de herijking van de invorderingsstrategieen Belastingdienst en

Toeslagen aan Separaat worden openbaar te maken onderliggende nota s aan u

voorgelegd

Beslispunt
Gaat u akkoord met de definitieve versie van de invorderingsstrategie Toeslagen
en met de aanbiedingsbrief

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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