
Ministerie van Financien

Directle Strategie Recht Beleld
HEDEN

TER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

Oplegnota

Datum

23 december 2022
Actieve openbaarmaking van de beslisnota s

Aanleiding kernpunten

Op 22 december jl hebben wij met u gesproken over de invorderingsstrategie
van Toeslagen en de daar bijbehorende Kamerbrief inzake de herijking van de

invorderingsstrategie Naar aanleiding van dit gesprek is de invorderingsstrategie

gefinaliseerd

De finale versle van de invorderingsstrategie van Toeslagen en Belastingdienst
wordt voor het kerstreces met de Kamerbrief en de daaraan ten grondslag

liggende beslisnota s aan de Tweede Kamer verzonden Voorafgaand aan de

verzending verzoeken wij u om akkoord te gaan met de actieve openbaarmaking
van de nota s die besluitvormend van aard zijn en gedurende het

invorderingsproces aan u zijn voorgelegd Deze nota s worden op dit moment

geanonimiseerd door de ondersteunende medewerkers van het team actieve

openbaarmaking Na uw akkoord en bij ontvangst van deze set transparent

gelakte nota s wordt de verzending in gang gezet

Beslispunt
Gaat u akkoord met de actieve openbaarmaking van de onderliggende
beslisnota s

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

Pagina 1 van 1

1626767 00014



Doc. nr. Datum Naam document 

1 9-3-2022

Nota-stas-TD- Kamerbrief Herijking invorderingsstrategie/ Heroverweging stroomlijnen 

Rood-Blauw

2 9-3-2022

Nota-stas-FB- Kamerbrief Herijking invorderingsstrategie/ Heroverweging stroomlijnen 

Rood-Blauw

3 22-3-2022

Nota-stas-FB- Kamerbrief Herijking invorderingsstrategie/ Heroverweging stroomlijnen 

Rood-Blauw

4 1-7-2022

Nota-stas-FB-Voortgang heroverweging Stroomlijnen Rood Blauw, herijking van de 

Invorderingswet 1990 en de herijking van de invorderingsstrategie

5 1-7-2022

Nota-stas-TD- Voortgang Heroverweging Stroomlijnen Rood Blauw, herijking van de 

Invorderingswet 1990 en de herijking van de invorderingsstrategie

6 14-9-2022 Nota- stas-FB-Planning invorderingsstrategie

7 23-9-2022 Nota-stas-FB- Herijking invorderingsstrategie - stand van zaken 

8 17-10-2022 Nota-stas-FB- Beslispuntennota invorderingsstrategie Toeslagen

9 27-10-2022 Nota-stas-FB- Invorderingsstrategie Belastingdienst: voorbereiding gesprek 4 november 

10 1-12-2022

Nota-stas-TD- Nota invorderingsstrategie Belastingdienst en Toeslagen: voorbereiding t.b.v. 

het gezamenlijk gesprek op 5 december

11 1-12-2022

Nota-stas-FB- Nota invorderingsstrategie Belastingdienst en Toeslagen: voorbereiding t.b.v. 

het gezamenlijk gesprek op 5 december

12 7-12-2022 Nota-stas-FB- Oplegnota stukken invorderingsstrategie

13 20-12-2022 Nota-stas-TD- Tekenversie invorderingsstrategie
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Directle DIrecte

Belastingen ToesiagenTER BESLISSING

Aan

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

Persoonsgegevens

nota Kamerbrief Herijking

invorderingsstrategie Fferoverweging stroomlijnen Rood

Blauw

Datum

9 maart 2022

Notanummer

2022 0000087505

Bijiagen

1 Kamerbrief Herijking Invon

2 Visie op Schulden

C

Aanleiding

Op 22 februari 11 hebben wij met u beiden gesproken over de Kamerbrief met

betrekking tot de voortgang van de herijking van de invorderingsstrategie en de

heroverweging van de Wet Stroomlijnen Rood Blauw In dit kader heeft u beiden

verzocht de Kamerbrief aan te passen Bijgaand treft u de aangepaste brief aan

Op 15 januari 2021 is in de reactie op het rapport van de Parlementaire

Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag hierr^a FUKJ tdegezegd de

invorderrnqsstrategie tegen het iicht te houdeffrVerdeT is ^arigekQndigd dat het

stroomlijnenvan de invorderingsregelgeving voor belastingen en toesiagen welke

opgenomen is in de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 maar niet in werking is

getreden wordt opgeschort en heroverwogen hierna Wet Stroomlijnen Ten

slotte is in de reactie op de POK aangegeven dat er een inventarisatie zal

plaatsvinden van gevallen waarin de invorderingsmaatregeien van de

Belastingdienst onredeiijk streng kunnen uitpakken

Op 29 juni 2021 is de Kamer gei nformeerd over de stand van zaken van de

genoemde acties voortkomend uit de kabinetsreactie op het rapport van de POK

Met de als bijiage bij deze notitie opgenomen brief informeert u de Kamer over de

voortgang op bovengenoemde toezeggingen

Beslispunt

Wij adviseren u akkoord te gaan met verzending van bijgaande Kamerbrief

Indien u akkoord bent verzoeken wij u de Kamerbrief te ondertekenen

Kern

De komende maanden worden de herijking van de invorderingsstrategie en de

heroverweging van de Wet Stroomlijnen verder uitgewerkt In de brief zegt u

beiden toe om de Kamer in de zomer van 2022 nader te informeren Wij zullen de

voortgang en ae voorlopige uitwerking in luni met u bespreken

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

Directie Directe

Belastingen ToeslagenTER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

y 3¥lf^fssecretaris varTFinancfen Toesiagen enliouane

Persoonsgegevens

nota
^ 9maart 2022

Notanummer

Kamerbrief Herijking

invorderingsstrategie Heroverweging stroomlijnen Rood

Blauw

2022 00DO087505

Bijiagen

t Kamerbrief Herijking invert

2 Visie op Schuiden

Aanleiding

Op 22 februari jl hebben wij met u beiden gesproken over de Kamerbrief met

betrekking tot de voortgang van de herijking van de invorderingsstrategie en de

heroverweging van de Wet Stroomlijnen Rood Blauw In dit kader heeft u beiden

verzocht de Kamerbrief aan te passen Bijgaand treft u de aangepaste brief aan

■to

Op 15 januari 2021 is in de reactie op het rapport van de Parlementaire

Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag hierna POK toegezegd de

invorderingsstrategie tegen het licht te houden Verder is aangekondigd dat het

stroomlijnen van de invorderingsregelgeving voor belastingen en toeslagen welke

opgenomen is in de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 maar niet in working Is

getreden wordt opgeschort en heroverwogen hierna Wet Stroomlijnen Ten

slotte is in de reactie op de POK aangegeven dat er een inventarisatie zai

plaatsvinden van gevallen waarin de invorderingsmaatregelen van de

Belastingdienst onredelijk streng kunnen uitpakken

Op 29 juni 2021 is de Kamer gemformeerd over de stand van zaken van de

genoemde acties voortkomend uit de kabinetsreactie op het rapport van de POK

Met de als bijiage bij deze notitie opgenomen brief informeert u de Kamer over de

voortgang op bovengenoemde toezeggingen

Beslispunt

Wij adviseren u akkoord te gaan met verzending van bijgaande Kamerbrief

Indien u akkoord bent verzoeken wij u de Kamerbrief te ondertekenen

Kern

De komende maanden worden de herijking van de invorderingsstrategie en de

heroverweging van de Wet Stroomlijnen verder uitgev^rkt In de brief zegt u

beiden toe om de Kamer in de zomer van 2022 nader te informeren Wij zullen de

voortgang en de voorlopige uitwerking in juni met u bespreken

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

DIrectie Directe

Belastingen ToeslagenTER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastinqdienst

^de staatssecretaris van Financien Toesfagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Kamerbrief Herijking

invorderingsstrategie Heroverweging stroomlijnen
Rood Blauw

Datum

22 maart 2022

Notanummer

2022 0000102328

Bij[agen
1 Kamerbrief

2 Visie op SchuidenAanleiding

Op 21 maart 2022 en 22 maart 2022 hebben wij de Kamerbrief met betrekking
tot de voortgang van de herijking van de Invorderingsstrategie en de

heroverweging van de Wet Stroomiijnen Rood Biauw retour ontvangen U stas

T D heeft verzocht om de Kamerbrief aan te passen Bijgaand treft u de

aangepaste brief aan

Het onderdeei met betrekking tot de afgeronde trajecten is naar het einde van de

brief verpiaatst de mededeiing dat de Kamer separaat gemformeerd wordt over

de opstart van de invorderingsactiviteiten van Toeslagen staat nu in de tekst en

niet langer in de voetnoot en uw naam stas T D is aangepast overeenkomstig
uw voorkeur

Beslispunt

Wij adviseren u akkoord te gaan met verzending van bijgaande Kamerbrief

Indien u akkoord bent verzoeken wij u de Kamerbrief te ondertekenen

Kern

In de vorige nota hebben wij u reeds geinformeerd dat de komende maanden de

herijking van de invorderingsstrategie en de heroverweging van de Wet

Stroomlijnen verder worden uitgewerkt Voorts bent u er mee bekend dat in de

brief u beiden de toezegging doet om de Kamer in de zomer van 2022 nader te

informeren Wij zutien de voortgang en de voorlopige uitwerking in juni met u

beiden bespreken

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

C[ oo q[3c

TER BESPREKING IZ 3ULI 09 00 J

ae staatsecretaris vajiJiTfancien Toeslagen en Douane

de^taatsecretiris^n Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Dlrectie Belastingen

Toeslagen

nota
Voortgang heroverweging Stroomlijnen Rood Blauw herijking
van de Invorderingswet 1990 en de herijking van de

invorderingsstrategie

Persoonsgegevens

Aanleiding

In de kabinetsreactie op het rapport Ongekend Onrecht van de Parlementaire

ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag POK zijn drie toezeggingen op

het gebied van de Invorderlng gedaan Het gaat hierbij om de toezeggingen dat

1 Het stroomlijnen van de invorderingsregelgeving voor beiastinoen en

toeslagen verder wordt opgeschort en onderzocht wordt of elementen uit

de wet eventueel in aangepaste vorm in werking kunnen treden

2 De Invorderingswet 1990 IW 1990 zal worden herijkt om ervoor te

zorgen dat er voldoende ruimte is om rekening te houden met de

omstandigheden van mensen

3 De invorderingsstrategie tegen hgt licht zal worden gehouden in het

bijzonder voor mensen die langdurig te maken hebben met hoge
schulden

Datum

1 juli 2022

Notanummer

2022 0000131998

Bijlagen
1 Toelichting verscliNlende

strategisen TSL en BD

2 Strategie Toeslagen
3 Strategie Belastingdienst

2 ^

Op 25 maart 2022 is de Kamer per brief geinformeerd over de voortgang van

deze toezeggingen U heeft toegezegd de Kamer in de zomer van dit jaar een

uitwerking van deze drie trajecten te sturen Gezien de samenhang tussen de

verschiilende invorderingstrajecteTi voor zowel Toeslagen als de Belastingdienst
willen wij u beiden StasFB en StasTD informeren over de voortgang onderdeel I

tot en met III en wordt u op een aantal onderwerpen expliciet om een

appreciatie gevraagd Op basis van deze nota gaan wij graag met u in gesprek W
Bespreekpunten

1 Heeft u OP of aanmerkinoen bil de inaeslaoen richtino en de uitwerking van

de ambities zoals de Belastingdienst en Toeslagen deze tot dusver in de

strategie hebben uitaewerkt

Enkele onderwerpen in de nu aan u voorgelegde concepten worden nog nader

bezien op verdere onderbouwing wenselljkheid en mate van concreetheid Dit

betreft bijvoorbeeld de invorderingsrente die Toeslagen rekent de focus op

dienstverlening en de verschillen tussen particuli^en en ondernemers De

gesprekken hierover zullen deze zomer worden voortgezet Daarnaast nemen

we de uitkomsten van dit gesprek met u beiden mee in de uitwerking net als

de interdepartementale en externa afstemming De uitkomsten hiervan zullen
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I

verwerkt worden in een beslisnota die kort na het zomerreces aan u zal

worden aangeboden

2 Kunt u zich er beiden in vinden om aan het einde van de zomer

invorderinasstrategieen van Belastinadienst en Toeslaaen aan de Tweede

Kamerte verzenden die beleidsmatiqe verschillen kennen

In de bijgesloten concept strategieen ziet u grote beleidsmatige verschillen

tussen de beoogde invordermgsstrategie van Toesiagen enerzijds en de

beoogde invorderinqsstrateqie van de Belastingdenst anderzijds Kort gezegd
is het voorstel om het regime bij de invordering van toeslagschulden op veel

onderdelen^soepeler te laten zijn dan het huidige regime dat heeft te gelden

bij de invordering van belastingschulden dat rnomenteel ook voor

toeslagschulden gel^t BeiangrijksfFredenen voor een aangepaste strategic
voor de invordering van toeslagschulden zijn de verschillen in karakter van de

schuld^ inkomensondersteuning vs belastinqj systematiek voorschot^^g^
betali ng~achteralTen doeigroep met name qua doenvermogen en

positie Deze verschillen waren mede reden voor de ontviechtincff Keerzijde
hiervan is dat grote verschillen in beleid kunnen ieiden tot onduideJijkheid en

onbegrip bij burgers en dat ze bovendlen nog niet helemaal consequent
worden doorgevoerd Zo is de invordering van toesiagen en belastingen wel

formeel ontviochten maar geschiedt het momentell feitelijk nog door

dezelfde invorderaars en deurwaarders Ook overlapperi de doelgroepen
deels In de bijiage vindt u een meer uitgebreide toelichting en concrete

voorbeelden van de verschillen tussen belastingen en toesiagen

z
dele

3 Wilt u de strateqieen van Belastinqdienst en Toesiagen qezamenliik aan de

Tweede Kamer versturen of apart

Zoals onder 2 beschreven kennen de strategieen van Belastingdienst en

Toesiagen inhoudelijke verschillen Ook bestaat er een groot verschil in mate

van gedetailleerdheld van de uitwerking Deze verschillen kunnen vragen

oproepen waardoor Toesiagen ofde Belastingdienst genoodzaakt zijn zich

hiertegen te verdedigen U kunt vragen hieroverzo veel mogelijk vooraf

afvangen door de samenhang verschillen en overeenkomsten tussen de

brieven te adresseren en uit te leggen in een opiegbrief Als alternatief kunt u

de strategieen meer een individuele en eigenstandige benadering geven door

voor elk van de strategieen een eigen opiegbrief op te stellen en separaat aan

de Tweede Kamer aan te bieden Dit kan ervoor zorgen dat men de

strategieen minder een op een gaat vergelijken

^

4 Hoe concreet wilt u de ambities in de strateqieen maken wanneer deze

ambities nog niet aetoetst ziin aan de wettelhke kaders en de c
uitvoerinqsconsequenties noa niet overwoqen ziin

Het terrain van de invordering is verankerd in zowel wetgeving als uitvoering
daarnaast is inherent aan het beleidsterrein dat het budgetten raakt In de

strategieen forrnuTiren de Belastingdienst en Toesiagen hun ambities voor de

komende jaren op het terrain van de invordering Voor alle ambities geldt het

voorbehoud dat nog bezien moet worden in hoeverre en op welke termijn

deze te realiseren zijn gezien de wettelijke uitvoerings en budgettaire
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kaders Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen 1 ambities die

binnen de wettelijke kaders passen maar wei uitvoeringsconsequenties en

uitvoeringskosten met zich mee kunnen brengen en 2 ambities die ook

wetswijziging zouden vergen en programmakosten minder opbrengst

invorderingen Deze laatste betreffen voor wat betreft Toesiagen de

begroting van andere departementen Hier speelt nog de afweging
a U kunt zowel de ambities ten aanzien van de uitvoering als de ambities

ten aanzien van het beleid en wetgevingskader integraal in de strategic

opnemen vergelijkbaar met huidige formulering in de strategie van

Toesiagen zodat het totaalbeeld voor de toekomstige invordering wordt

geschetst Daar waar deze ambities de budgetten van andere

departementen raken vindt er besluitvorming in samenspraak met de

betreffende bewindspersonen

b Als alternatief kunt u die onderwerpen die raken aan het beleid en

wetgevingskader formuleren als te onderzoeken en minder als concrete

ambitie of voornemen vergelijkbaar met huidige formulering in de

strategie van de Belastingdienst of met nog meer voorbehoud Dit geeft

ruimte om voordje onderwerpen het reguliere besluitvormingsproces te

doorlopen vooTbeieidswijzigingen waarbij overeenstemming binnen het

kabinet wordt gezocht wetgevingsconsequenties budgettaire

consequenttes en uitvoeringsconsequenties in kaart worden gebracht

voordat u de Tweede Kamer met meer zekerheid informeert over deze

ambities

5 Wilt u de toezeqqinq dat een qebundeide betalingsregeiing voor belastinq en

toesiaaschuiden ondanks de ontyiechtino mooeiilk biiift in stand houden

In de kabinetsreactie op de POK is het volgende toegezegd Ondanks de

ontvlechting van de Belastingdienst blijft het mogelijk om betalingsregelingen

voor belasting en toesiagschuiden te bundelen als^e burger dat wil In

bijbehorende kaTnerbrief is opgenomen Daarnaast wordt gezameniijk

bekeken welke benadering passend is voor burgers m^een combinatie van

toeslag en belastingschulden dan wei andere overheids schuiden U kunt

ervoor kiezen om de toezegging die naar aanleiding van de POK is gedaan

gestand te doen zodat burgeFs betaiingsregeiingen roor belasting en

toesiagschuiden kunTien Pundelen als zij dat willen vdoTkeur Belastingdienst

Ais alternatief kunt u ervoor kiezen om hierop terug te kon^n omdat u het

voortschrijdend inzicht heeft dat het voor burgers juist minder overzichtelijk

en complexer is ais vorderingen gebundeld worden voorkeur Toesiagen Een

werkbare tussenoptie is om vooralsnog de huidige mogelijkheid orh de

betalingsregeiing te bundelen in stand houden enHn iJe vervoigfase op de

invorderingsstrategie meenemen in de impactanaiyses of het uitvoerbaar blijft
in het licht van de voorgestelde strategieen ais de BelastingdiensfetT

Toesiagen dit aan blijven bieden

I
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ToeMchting

I Stand van zaken Heroverweging Wet Stroomlijnen

De Wet Stroomlijnen heeft als doel om de invorderinqswet en regelgevinq van

belastingen en toeslagen te stroomlijnen Deze wet is aangenomen in 2016 maar

nog niet in working getreden Het streven destijds was de wet per 1 januari 2019

in working te laten treden Voor het stroomlijnen van de invorderingsregelgeving
van belastingen en toeslagen zijn aanpassingen in de automatiseringssystemen

noodzakelijk De beoogde inwerkingtredingsdatum is niet gehaald omdat het

vervangen van het automatiseringssysteem Enterprise Tax Management ETM is

vertraagd
i De implementatie van de Wet Stroomlijnen kan pas worden voltooid

wanneer ETM vervangen is

In de kabinetsreactie op het rapport Ongekend Onrecht van de POK is toegezegd
dat de Wet Stroomlijnen vender wordt opgeschort en heroverwogen omdat er

twijfels waren gerezen of de wet voldoende rekening hield met het doenvermogen
van burgers

^ In de brief van 25 maart 2022 is opgenomen dat de heroverweging
van de Wet Stroomlijnen in samenhang plaatsvindt met de herijking van de

invorderingsstrategie In het kader van beide trajecten is er overleg gevoerd met

externe partijen en andere departementen en zijn via verschiliende

rondetafelsessies stakeholders geconsuiteerd Hier waren we in 2021 al mee

gestart en daar zijn we in 2022 mee vender gegaan
■

Voor de heroverweging van de Wet Stroomlijnen zijn daarnaast de afgelopen

periode de belangrijkste onderdelen nader uitgewerktjjjiedoij is gakgken naar de

huidige situatie de situatie die beodgn wordt met Stroomlijne^
beoogde situatie nu nog steeds wenselijk is Een eerste concept van het rapport

over de heroverweging van de Wet Stroomlijnen is gereed Wij delen met u

beiden de belangrijkste bevindingen en resultaten

n of deze

Ontviechtina

De aanwijzing van de ontvanger als het bevoegde bestuursorgaan voor de

invordering van belastingen en toeslagen is een belangrijk onderdeel van de Wet

Stroomlijnen Dit sluit namelijk aan bij de bestaande praktijk waarin

invorderingsmedewerkers en deurwaarders van de Belastingdienst feitelljk de

invordering van Toeslagen uitvoeren en maakt het mogelijk geconsolideerde

beschikkingen af te geven Daarnaaqt iq Hp wptpeving zo vormgegeven dat de

bevoegdheden die de ontvanger nu heeft op grond van de IW 1990 ook van

toepassing worden bij het uitbetalen en innen van toeslagen
—^

januari 2021

ont^

iken Toeslagen en Douane als gevolg van de ingezette

ifTonderdeel meer uit van de Belastingdienst Dit zijn sindsdien

zelfstandige onderdelen van het ministerie van Financien Als gevolg van deze

ontviechting is het niet lanqer vanzelfsprekend om de ont i£anger aan te wijzen als

het bevoegde bestuTTrsorgaan bij het incasseren van terbgvorderingen van

toeslagen en om dezelfdC^evoegdheden voigend uit de IW 1990 toe te kennen

aan Toeslagen

Kamerstukken II 2017 18 31066 nr 401
2
Bijiage 964789 p 3 bij Kamerstukken II 2020 21 35510 nr 4

Kamerstukken II 2016 17 34554 nr 3 p 3
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Nu onderdelen van de Wet Stroomlijnen ter discussie zijn komen te staan en in

het licht van de onderhanden zijnde invorderingsstrategieen is de vooriopige
conciusie om de wet voiiedig in te trekken rnet uitzondering van het onderdeel

Rechtsbescherming biauw waafdp later in deze nota separaat wordt ingegaan

Knelpunten
Met de Wet Stroomlijnen wordt tevens beoogd om verschillende knelpunten op te

lessen Dit is nog steeds wenselijk Zo zijn onder meer het beperkte inzicht voor

de burger in zijn actuele schuldpositie het onnodige berichtenverkeer tussen

Belastingdienst en de burger en de vorderingsgerichte benadering nog steeds

punten die voor verbetering vatbaarzijn Deze knelpunten worden daarom

meegenomen in de^ambities die geformuleerd zijn in de herijkte

invorderingsstrategieen

De onderzoeksresultaten en condusies van de heroverweging van de Wet

Stroomlijnen worden opgenomen in een onderzoeksrapport In dit rapport wordt

per onderdeel weergegeven waarom deze definitief kan vervallen Voorts wordt

vermeld of een oplossing voor een knelpunt wordt qangedragen in de

invorderingsstrategieen De verdere inter departementale afstemming en

afronding van dit rapport over de heroverweging van de Wet Stroomlijnen is

afhankelijk van het afronden van de herijking van de inrorderingsstrategie

Vervolo

In de Kamerbrief met de uitwerking van de invorderingsstrategieen die voor deze

zomer gepland staat informeren we de Kamer op hoofdlilnen over de vooriopige
condusies De verdere uitwerking za plaatsvinden na afronding van de

invorderingsstrategieen deze zomer Wij zullen dit najaar de condusies ten

aanzien van de heroverweging Wet Stroomlijnen met u beiden bespreken Hierna

wordt het rapport afgerond en met de Kamer gedeeld We verwachten dat u het

rapport dit jaar nog naar de Kamer kan sturen

Rechtsbescherming bii de fiscale rechter bi1 belastinaschulden

In de brief van 25 maart 2022 heeft u aangegeven dat voor het wijzigen van de

rechtsbescherming bij verzoeken om uitstel van betaling en kwljtschelding van

belastingschulden een uitvoeringstoets is aangevraagd Recent is deze

uitvoeringstoets afgerond

Uit deze toets is gebleken dat de wijziging van rechtsbescherming uitvoerbaar is

per 1 januari 2024 mits de benodigde middelen en mensen tijdig beschikbaar en

inzetbaar zijn Uit de uitvoeringstoets is gebleken dat er structureel 74 4 FTE

nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan deze maatregel Verier zijn er

incidenteel door het uitstel in verbarTdlnet corona 178 FTE nodig Gezien het

ontbreken van ervaringscijfers is het aantal benodigde FTE gebaseerd op

expertschattlngeh In navolging hiervan zal er een evaluatie plaatsvinden of de

huidige inschatting overeenRorfrt met het werkeliik aantal benodigde FTE

Onderzocht wordt op welke wijze deze evaluatie het best kan worden

vormgegeven
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Aangezien de wijziglng van de rechtsbescherming ook gevolgen heeft voorde

rechtspraak is advies gevraagd aan de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor

Rechtsbijstand ten aanzien van de uitvoerinasaevoiaen De Hoge Raad hebben we

reeds gesproken een advies van hen is in dit stadium van inwerkingtreding van

de wet niet meer opportuujT Voorts voeren wij samen met BZK en lenW

gesprekken met de VNG en de UvW om de uitvoeringsgevoigen voor lokaie

overheden in beeid te krijgen

WIJ verwachten u deze zomer te kunnen adviseren over een

inwerkingtredingsdatum Hierna kan de Kamer over de wijziging van de

rechtsbescherming bij uitstel van betaling en kwijtschelding worden gemformeerd

Hardheidsclausule

Bij de heroverweging van de Wet Stroomlijnen is toegezegd om in lijn met de

motie Ploumen Klaver^ ook te kijken naar de introductie van een

hardheidsclausule in de IW 1990 De voorlopige conclusie is dat het wenselijk is

om een hardheidsclausule op te nemen in de IW 1990 naar voorbeeld van de

hardheidsclausule in de AWR ^ De Kamer kan in de zomer over deze voorlopige
conclusie worden gei nformeerd in de Kamerbrief die gepland staat in de zomer

van 2022 Hlerbij willen wij u tevens wijzen op het voornemen van de Raad van

State om voor de zomer een afweqinqskader voor het opnemen van een

hardheidsclausule te publiceren Dit kader zullen wij in acht nemen bij het

informeren van de Kamer

0

Wij zullen de definitieve conclusie dit najaar met u bespreken als onderdeel van

het rapport tot heroverweging van de Wet Stroomlijnen en vervolgens wetgeving
uitwerken

II Herijking van de Invorderingswet 1990

Het kabinet heeft de toezegging gedaan om de IW 1990 te herijken om ervoor te

zorgen dat er voldoende ruimte is om rekenlng te houden met de

omstandigheden van mensen
® Deze opdracht Is zo geinterpreteerd dat moet

worden onderzocht of de IW 1990 voldoende ruimte laat aan de ontvangerom

maatwerk te kunnen bieden bij de invordering van belastingschulden Voor onder

meer de invordering van teTugvorderingen van Toeslagen gemeentelijke

belastingen en waterschapsbelastingen is de IW 1990 deels overeenkomstig van

toepassing Hiervoor is niet verder onderzocht of bij deze wetgeving verder

voldc55n^ ruimte is om maatwerk te kunnen bieden Met maatwerk bieden wordt

bedoeld dat in een specifiek geval recht kan worden gedaan aan de situatie De

vraag of deze ruimre ook aoor de Belastingdienst wordt genomen komt aan de

orde bij de herijking van de invorderingsstrategle

Onderzoek

In het kader van de herijking van de IW 1990 zijn alle bepalingen van de IW 1990

geanalyseerd om te onderzoeken of de bepalingen voldoende ruimte bieden voor

maatwerk Uit de eerste beelden lijken de bepalingen van de EW 1990 nagenoeg

^ Kamerstukken II2020 21 28362 nr 44

Hierbij ligt het voor de hand om aan te siuiten bij de hardheidsclausule die Is opgenomen in de

Algemene wet inzake rijksbeiastingen AWR De recent toegevoegde hardheidsclausule in de Awir Is

eveneens gebaseerd op het artikel in de AWR
^ Kamerstukken II 2020 21 35510 nr 4 p 11
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allemaal voldoende ruimte te bieden om maatwerk te kunnen Tijdens de analyse

zijn wij verder bepalingen tegengekomen waarbij er weliswaar^jioldoende ruimte

is om maatwerk te kunnen bieden maar waarbij aanpassingen omwille van

andere redenen qewenst zou kunnen zijn Verder is bii een aantal bepalingen

geconstateerd dat een technische wilzjqinq gewenst is Deze bepalingen zullen

niet worden opgenomen in bet eindrapport Eventuele wijzigingen bij deze

bepalingen zullen meegenomen worden in andere trajecten

j Vervolo

Momenteel voeren we de laatste gesprekken over de herljking van de IW 1990

De definitieve analyse kan deze zomer met de Kamer worden gedeeld Wij

informeren u deze zomer over de definitieve analyse en de condusies die worden

opgenomen in de Kamerbrief

HI stand van zaken herijking van de invorderingsstrategie
De afgelopen maanden hebben de Belastinqdienst en Toeslagen verder gewerkt

aan de uitwerking van hun invorderingsstrategieen Er is gebruik gemaakt van en

waar mogelijk aangesloten op reeds bestaande Rijksbrede visie en strategie

documenteh en onderzoeksrapporten van de Belastingdienst en Toeslagen om tot

de volgende gezamenlijke uitgangspunten te komen

• Stimuleren dat burgers vrijwillig betalen en zich melden wanneer zij niet

fmeerl kunnen betalen

Beschermen van het bestaansminimum

Dwanginvorderingsmaatregelen als uiterst middel

Streven naar een persoonsgerichte benaderinq

Voorkomen voor zover mogelijk dat burgers verder in

betalingsproblemen komen

5^

Alle onderdelen van het invorderinqsproces zijn kritisch onder de loep genomen

aan de hand van deze uitgangspunten VervolgeTis is er per onderwerp binnen de

invordering beschreven welke verbeterpunten er geconstateerd zijn en welke

ambities de Belastingdtenst en Toeslagen hebben om die verbeterpunten aan te

pakken In deze ambities staat de burger centraal en wordt er rekeninq gehouden
met signalen en knelpunten uit onderzoeken naar ervaringen van burgers uit

gesprekken met stakeholders en die door de uitvoering zijn aangedragen

Bijgevoegd vindt u ter informa^e de conceptversie van de beide

invorderingsstrategieen Deze zijn nog niet volledig afqestemd maar geven u vast

een beeld van waar we staan De zomer zal gebruikt worden voor verdere interne

en interdepartementale afstemming en afstemming met externe stakeholders

Aan het einde van de zomer ontvangt u de volledig afqestemde versies van de

strategieen en na uw goedkeuring kunnen ze naarde Kamer gestuurd worden

Hierbij zal een oplegbrief warden bijgevoegd die onder andere in zal gaan op de

te nemen vervoigstappen en de overeenkomsten en verschillen in de

invorderingsstrategie van de Belastingdienst en Toeslagen

IV Twee verschiUende strategieen

Belastingdienst en Toeslagen hebben veel overeenkomsten We kennen dezelfde

overkoepelende visiedocumenten zoals de Rijksincassovisle en de Visie op

schulden Er bestaan daarnaast ook eigen kaders zoals de eigen missie en visie
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van de Belastingdienst c q Toeslagen Gedurende het traject is het de intentie

geweest om de twee strateqieen qelilktiidiq naar de Tweede Kamer te sturen die

wat betreft vorm en inhoud op elkaar afgestemd zijn uitgaan van dezeifde

uitgangspunten en inciusief een gezameniijke overkoepet^de refiectie op waar de

strategieen met eikaar overeenkomen en van eikaar afwijken en waarom Het

blijkt echter gezien de verschiiien in aard system^tlek en doSlgfoep en

verschiilen in de situatie waarin Beiastingdienst en T^^gen Verkeren iastig om

de documenten wat betreft vorm en inhoud voiledig op eikaar aan te laten siuiten

Aard van de vorderino en de doelaroeoen

Zowei de Belastingdienst alsToesiagen kennen geen uitgeschreven

invorderingsstrategie In de huidige wet en regeigeving het invorderingsbeleid
en de uitvoering daarvan is Toeslagen in het verieden ais onderdeei van de

Belastingdienst vaak vanuit meer uitvoeringstechnische overwegingen

aangesloten op dat van de Belastingdienst Hierbij is in het verieden het belang
van de doelgroep van Toeslagen die te maken krijgt met terugvorderingen

mogelijk onderbelicht geweest Toeslagen heeft primair het uitkeren van

Toeslagen tottaak Toeslagen zijn inkomensafhankelijk en bedoeld om vitale

voorzieningen zoals zorg wonen en de zorg voor kinderen betaalbaar te maken

Naarmate een burger minder verdient bestaat er recht op een hogere toeslag en

kan er recht ontstaan op meerdere toeslagen Toeslagen kent door de

voorschotsystematiek een relatief grote kans op meerdere en of hoge

terugvorderingen ook als mensen hun wijzigingen correct en zo snel ais mogelijk

doorgeven De Toeslagendoelgroep kent relatief veel mensen met cognitieve

schaarste De kans dat burgers terugvorderingen niet in een keen kunnen betalen

ook bij middeninkomens is aanzienlijk Dit blijkt uit diverse in de strategie

aangehaalde onderzoeken De Belastingdienst draagt bij aan een financieel

gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig rijksbelastingen en premies te heffen

en te innen Met deze missie zorgen we ervoor dat er in Nederland geld is voor

onder meer zorg onderwijs en openbaar vervoer Aan belastingen wordt kort

door de bocht geacht een prestatie bijvoorbeeld winst omzet loon of

schenking vooraf te gaan De groep belanghebbenden is bij belastingen groter

met meer onderlinge verschiilen dan bij Toeslagen deze varieert van burgers tot

grote ondernemingen Vanwege deze verschiilen is een eigen uitwerking op zijn

plaats

De verschlllende uitwerking van maatregelen kunnen leiden tot problemen in de

uitvoering die in elk geval tot er meer duidelijkheid is over de ontviechting door

dezeifde personen en met dezeifde systemen wordt gedaan

Toeslagen en de Belastingdienst zijn gezien bovengenoemde verschiilen in aard

van de vorderingen en doelgroep tot twee aparte strategieen gekomen waarin

zowei op inhoud als op het niveau van concrete uitwerking van maatregelen

verschiilen bestaan zoals die in de bijiage van deze nota nog expliciet zijn

opgenomen Dit doet de vraag rijzen of het gezamenlijk sturen van de strategieen

niet verwarrend kan werken en kan leiden tot veel vragen die betrekking hebben

op de vergelijking tussen de strategieen Een op een vergelijking ligt dan immers

Woor de hand
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Vervoigstappen van invorderingsstrategie naar

imptementatieplan

Zowel de Belastingdienst als Toeslagen hebben ambities in hun strategie

opgenomen die nader onderzoek naar uitvoerbaarheid vergen en mogelijk niet op

korte termijn uitvoerbaar zijn Soms gaan voorstellen verderdan mogelijk is

binnen de bestaande wettelijke kaders

V

r\ Door deze ambities wel op te nemen in de strategieen ontstaat er een

totaalplaatje van de ideaalsituatie zoals Toeslagen en de Belastingdienst die voor

zich zien Hierbij dient nogmaals opgemerkt te worden dat het ambitie en

detailniveau in de strategie van Toeslagen hoger ligt dan bij de Belastingdienst
Als voorbeeld Toeslagen uit in de strategie de ambitie om in de minnelijke fase

geen invorderingsrente te rekenen Toeslagen vindt dit niet stroken met de

toeslagensystematiek die eenvoudig kan resulteren Jnjerugvorderingen
Invorderingsrente hierbij rekenen resulteert in een verdere ophoging van de

schuld De wetgevingsconsequenties uitvoeringsgevolgen budqettaire

consequenties en het krachtenveid in het kabinet worden wat Toeslagen betreft

pas in kaart gebracht nadat de ambities in de Tweede Kamer zijn neergeTegd

Het is daarom belangrijk om ook aan de Tweede Kamer duidelijk te schetsen

dat deze strategieen geen eindstation zijn maar de start van een uitwerking

Nadat de strategieen aan het einde van de zomer van 2022 zijn aangeboden aan

de Tweede Kamer zal een traject volgen waarin de hoqfdlijnen van de strategie

worden uitgewerktin concrete verandervoorstellen Vervoloens zal er een analyse

worden gemaakt ten aanzien van de impact en consequenties die deze voorstellen

hebben op wet en regelgeving budgetten en de uitvoeringsgevolgen Daarnaast

wordt bekeken op we Ike termijn voorstellen in te voeren zijn Dit leidt tot een

advies van te implementeren maatregelen Vervolgens zullen de in te voeren

maatregelen gepnoriteerd moeten worden Dit advies en de keuze in de

prioritering zullen wij aan u en vervolgens aan de Tweede Kamer voorleggen

Uiteindelijk resulteert dit traject tot een implementatieplan

Bundelen betalingsregeling belastingen en toeslagen
In de kabinetsreactie op de POK is het volgende toegezegd Ondanks de

ontvlechting van de Belastingdienst blijft het mogelijk om betalingsregelingen
voor belasting en toeslagschulden te bundelen als de burger dat wil In de

kamerbrief is opgenomen Daarnaast wordt gezamenlijk bekeken welke

benadering passend is voor burgers met een combinatie van toeslag en

belastingschulden dan wel andere overheids schulden

n

De Belastingdienst wil graag opnemen in de invorderingsstrategie dat een burger
binnen een betalingsregeling van de Belastingdienst ook toeslagvorderingen mee

kan nemen omdat de burger hiermee centraal gesteld wordt hij of zij heeft

immers de mogelijkheid aan te geven dat dit de voorkeur heeft In het kader van

de clustering Rijksincasso is de ambitie om steeds meer schulden te bundelen de

burger heeft immers een portemonnee de Belastingdienst vindt het op

verzoek bundelen van betalingsregelingen voor Belastingdienst en Toeslagen in

deze lijn passend

Pagina 9 van 10

1626700 00004



Toeslagen ziet ook nadelen als die mogelijkheid geboden wordt gezien de

verschillen die opgenomen zijn in de beide strategieen Door een

toeslagenvordering toe te voegen aan een betalingsregeling van de

Belastingdienst gaan de voorwaarden gelden die de Belastingdienst daaraan

stelt inclusief de voorwaarden voor kwijtschelding Het is vooralsnog onvoldoende

duidelijk op basis van de strategie van de Belastingdienst of dit leidt tot nadelen

voor de burger bijvoorbeeld omdat het vermogen als voorwaarde meegenomen

wordt om de betalingsregeling af te kunnen sluiten Ook is niet duidelijk hoe de

Belastingdienst om wll gaan met het stapelen van vorderingen binnen een

betalingsregeling en de gevolgen daarvan voor betalingstermijnen en

kwijtschelding De vorderingen blijven bovendien verschillende rechtsingangen
kennen Voor een burger wordt het naar idee van Toeslagen ook als hij hier zelf

voor kiest minder overzichtelijk en complexer als deze vorderingen gebundeld
worden In het kader van de ontviechting van de Belastingdienst en Toeslagen en

het Rijksbrede streven binnen de clustering rijksincasso om te komen tot een

Rijksbrede betalingsregeling met eigen voorwaarden neergelegd in aparte wet

en of regelgeving voor burgers met schulden bij meerdere overheidsorganisaties

ligt het naar het idee van Toeslagen niet voor de hand om burgers de

mogelijkheid te bieden om bun vorderingen alleen te kunnen bundelen met de

Belastingdienst

Toeslagen wenst dan ook niet in haar invorderingsstrategie op te nemen dat zij
streeft naar een gebundelde betalingsregeling Zij wil echter dat voorlopig de

huidige mogelijkheid waar zelden gebruik van wordt gemaakt om de

betalingsregeling te bundelen in stand houden en in de vervolgfase bij de

impactanalyses beoordelen of het uitvoerbaar blijft in het licht van de

voorgestelde strategieen als de Belastingdienst dit aan blijft bieden

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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TER BESPREKING 12 lULI 09 00

de staatsecretaris van Financien Toeslagen en Douane

de staatsecretaris van Financien FiscaTiteirin Belastingdienst

DirectTe Belastingen

Toeslagen

nota
Voortgang heroverweging Stroomlijnen Rood Blauw herijking
van de Invorderingswet 1990 en de herijking van de

invorderingsstrategie

Persoonsgegevens

c

Aanleiding

In de kabinetsreactie op het rapport Ongekend Onrecht van de Parlementaire

ondervragingscommissie Kinderopvangtoesiag POK zijn drie toezeggingen op

het gebied van de invordering gedaan Het gaat hierbij om de toezeggingen dat

1 Het stroomlijnen van de invorderingsregelgeving voor beiastingen en

toeslagen verder wordt opgeschort en onderzocht wordt of elementen uit

de wet eventueel In aangepaste vorm in werking kunnen treden

2 De Invorderingswet 1990 IW 1990 zal worden herijkt om ervoor te

zorgen dat er voldoende ruimte is om rekening te houden met de

omstandigheden van mensen

3 De invorderingsstrategie tegen het iicht zai worden gehouden in het

bijzonder voor mensen die langdurig te maken hebben met hoge
schulden

Datum

1 juli 2022

Notanummer

2022 0000181998

Bijiagen
1 Toelichting verschillende

strategieen TSL en BD

2 Strategie Toeslagen
3 Strategie Belastingdienst

Op 25 maart 2022 Is de Kamer per brief geinformeerd over de voortgang van

deze toezeggingen U heeft toegezegd de Kamer in de zomer van dit jaar een

uitwerking van deze drie trajecten te sturen Gezien de samenhang tussen de

verschillende invorderingstrajecten voor zowel Toeslagen als de Belastingdienst
willen wij u beiden StasFB en StasTD informeren over de voortgang onderdeel I

tot en met III en wordt u op een aantal onderwerpen expliclet om een

appreciatie gevraagd Op basis van deze nota gaan wij graag met u In gesprek

Bespreekpunten

1 Heeft u OP of aanmerkinaen bi1 de ingeslaoen richtino en de uitwerking van

de ambities zoais de Belastingdienst en Toeslagen deze tot dusver in de

strategie hebben uitoewerkt

Enkele onderwerpen in de nu aan u voorgelegde conceoten worden noo nader

bezien op verdere onderbouwing wenselijkheid en mate van concreetheid Dit

betrett bijvoorbeeld de invorderingsrente die Toeslagen rekent de focus op

dienstverlening en de verschillen tussen particulieren en ondernemers De

gesprekken hierover zullen deze zomer worden voortgezet Daarnaast nemen

we de uitkomsten van dit gesprek met u beiden mee in de uitwerking net als

de interdepartementale en externa afstemming De uitkomsten hiervan zullen
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verwerkt worden in een beslisnota die kort na het zomerreces aan u zal

worden aangeboden

2 Kunt u zich er beiden in vinden om aan het einde van de zomer

invorderinasstrategieen van Beiastinodienst en Toesiaaen aan de Tweede

Kamer te verzenden die beleidsmatiae verschillen kennen

In de biigesloten concept strateqieen ziet u grote beleidsmatige verschillen

bjssen de beoogde inv^eringsstrategie van Toeslagen enerzijds en de

beoogde invorderingsstrateqie van de Belastinqdienst anderziids Kort gezegd
is hetvoorstel om het regime bij de invordering van toeslagschulden op veel

onderdelen soepeler te laten zijn dan het huidige regime dat heeft te gelden

bij de invordering van belastingschulden dat momenteel ook voor

toeslagschulden geldt Belangrijkste redenen voor een aangepaste strategie
voor de invordering van toeslagschulden zijn de verschillen in karakter van de

schulden inkomensondersteuning vs belasting] systematiek voorschot vs

o J

1

betaling achteraf en doelgroep met name qua doenvermogen en financiele

positie Deze verschillen waren mede reden voor de ontviechting Keerzijde
hier^nls dat grote verschillen in beleid kunnen leiden tot onduidelijkheid en

onbegrip bij burgers en dat ze bovendien nog niet helemaal consequent

worden doorgevoerd Zo is de invordering van toeslagen en belastingen wel

formeel ontviochten maar geschiedt het momenteel feitelijk nog door

dezelfde invorderaars en deurwaarders Ook overlappen de doelgroepen
deels In de bijiage vindt u een meer uitgebreide toelichting en concrete

voorbeelden van de verschillen tussen belastingen en toeslagen

2 va
Y0

JLrV\
I

3 Wilt u de strateaieen van Beiastinodienst en Toesiaaen aezamenliik aan de

Tweede Kamer versturen of apart

Zoals onder 2 beschreven kennen de strategieen van Belastingdienst en

Toeslagen inhoudeliike verschillen Ook bestaat er een aroot verschil in mate

van aedetailleerdheid van de uitwerking Deze verschillen kunnen vragen

oproepen waardoor Toeslagen of de Belastingdienst genoodzaakt zijn zich

hiertegen te verdedigen U kunt vragen hierover zo veel mogelijk vooraf

afvangen door de samenhang verschillen en oveceenkomsten tussen de

brieven te adresseren en uit te leggen in een oplegbrief Als alternatief kunt u

de strategieen meer een individuele en eigenstandige benadering geven door

voor elk van de strategieen een eigen oplegbrief op te stelien en separaat aan

de Tweede Kamer aan te bieden Dit kan ervoor zorgen dat men de

strategieen minder een op een gaat vergelijken

t

Mr4 Hoe concreet wilt u de ambities in de strategieen maken wanneer deze 0
ambities nog niet aetoetst zi1n aan de wetteliike kaders en de

uitvoeringsconsequenties nog nIet overwogen ziin

Het terrein van de invordering is verankerd in zowel wetgeving als uitvoering

daarn^st is inherent aan het beleidsterrein dat het budgetten raakt In de

strategieen formuleren de Belastingdienst en Toeslagen hun ambities voor de

komende jaren op het terrein van de invordering Voor aile ambities geldt het

voorbehoud dat nog bezien moet worden in hoeverre en op welke termlin

deze te reailseren zijn gezien de wettelijke uitvoerings en budgettaire

K vn ^
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kaders Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen 1 ambities die

Binnen de wettelijke kaders passen maar wel uitvoeringsconsequenties en

uitvoehngskosten met zich mee kunnen brengen en 2 ambities die ook

wetswijziging zouden vergen en programmakosten minder opbrengst

invorderingen Deze laatste betreffen voor wat betreft Toesiaaen de

begroting van andTr^departementen flier speelt nog de afweging
a U Kunt zowel de ambities ten aanzien van de uitvoering als de ambities

ten aanzien van het beleid en wetgevingskader integraal in de strategic

opnemen vergelijkbaar met huidige formuiering in de strategie van

Toesiagen zodat het totaalbeeld voor de toekomstige invordering wordt

geschetst Daar waar deze ambities de budgetten van andere

departementen raken vindt er besiuitvorming in samenspraak met de

betreffende bewindspersonen
b Als aiternatief kunt u die onderwerpen die raken aan het beleid en

wetgevingskader formuieren ais te onderzoeken en minder ais concrete

ambitie of voornemen vergelijkbaar met huidige formuiering in de

strategie v^ de Belastingdienst of met nog meer voorbehoud Dit geeft

ruimte om voor die onderwerpen het reguliere besluitvormingsproces te

doorlopen voor beleidswijzigingen waarbij overeenstemming binnen het

kabinet wordt gezocht wetgevingsconsequenties budgettaire

consequenties en uitvoeringsconsequenties in kaart worden gebracht
voordat u de Tweede Kamer met meer zekerheid informeert over deze

ambities

i

5 Wilt u de toezeqqina dat een aebundelde betalinasreoelinQ voor beiastino en

toeslaaschulden ondanks de ontviechtina moaelilk bliift in stand houden

In de kabinetsreactie op de POK is het volgende toegezegd Ondanks de

ontviechting van de Belastingdienst blijft het mogelijk om betalingsregelingen
voor belasting en toeslagschulden te bundelen als de burger dat wil In

bijbehorende kamerbrief is opgenomen Daarnaast wordt gezamenlijk
bekeken welke benadertng passend is voor burgers met een combinatie van

toeslag en belastingschulden dan wel andere overheids schulden U kunt

ervoQtiuazea~om de toezegging die naar aanleidinq van de POK is gedaan

gestand te doen zodat burgers betalingsregelingen voor belasting en

toeslag’scFiulden kunnen bundelen als zij dat willen voorkeur Belastingdienst
Als aiternatief kunt u ervoor kiezen om hieroo teruo te komen omdat u hef

voortschrijdenFinzicht heeft dat het voor burgers juist minder overzichteliik

en complexer is als vorderingen gebundeld worden voorkeur Toesiagen Een

werkbare tussenoptie is om vooralsnog de huidige mogelijkheid om de

betalingsregeling te bundelen in stand houden en in de vervolgfase op de

invorderingsstrategie meenemen in de impactanalyses of het ijitvnerhaap4»liift

in het licht van de voorgestelde strategieen als de Belastingdienst en

Toesiagen dit aan blijven bleden

r\
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Toelichting

I Stand van zaken Heroverweging Wet StroomUjnen
De Wet Stroomlijnen heeft als doel om de invorderingswet en regelgeving van

belastingen en toeslagen te stroomlijnen Deze wet is aangenomen in 2016 maar

nog niet in werking getreden Het streven destijds was de wet per 1 januari 2019

in werking te laten treden Voor het stroomlijnen van de invorderingsregelgeving
van belastingen en toeslagen zijn aanpassingen in de automatiseringssystemen

noodzakelijk De beoogde inwerkingtredingsdatum is niet gehaaid omdat het

vervangen van het automatiseringssysteem Enterprise Tax Management ETM is

vertraagd
^ De implementatte van de Wet Stroomlijnen kan pas worden voltooid

wanneer ETM vervangen is

r
In de kabinetsreactie op het rapport Ongekend Onrecht van de POK is toegezegd
dat deWet Stroomlijnen verrier wordt opgeschort en heroverwogen omdat er

twijfels waren gerezen of de wet voldoende rekening hield met het doenvermogen

\^n buroejj ^ In de brief van 25 maart 2022 is opoenomen dat de heroverweging

van de Wet Stroomlijnen in samenhang plaatsvindt met de herijking van de

invorderingsstrategie In het kader van beide trajecten is er overleg gevoerd met

externe partijen en andere departementen en zijn via verschillende

rondetafelsessies stakeholders geconsulteerd Hier waren we in 2021 al mee

gestart en daar zijn we in 2022 mee vender gegaan

Voor de heroverweging van de Wet Stroomlijnen zijn daarnaast de afgelopen

periode de belangrijkste onderdelen nader uitgewerkt
^
Hierbij is gekeken naar de

huidige situatie de situatie die beoogd wordt met de Wet Stroomlijnen en of deze

beoogde situatie nu nog steeds wenselijk is Een eerste concept van het rapport

over de heroverweging van de Wet Stroomlijnen is oereed Wii delen met u

beiden de beiangrijkste bevindingen en resultatem

OntvIechtinQi
De aanwijzing van de ontvanger als het bevoegde bestuursorgaan voor de

invordering van beiastingen en toeslagen is een belangrijk onderdeel van de Wet

Stroomlijnen Dit sluit namelijk aan bij de bestaande praktijk waarin

invorderingsmedewerkers en deurwaarders van de Belastingdienst feitelijk de

invordering van Toeslagen uitvoeren en maakt het mogelijk geconsolideerde

beschikkingen af te geven Daarnaast is de wetgeving zo vormgegeven dat de

bevoegdheden die de ontvanger nu heeft op grond van de IW 1990 ook van

toepassing worden bij het uitbetalen en innen van toeslagen

Per 1 januari 2021 maken Toeslagen en Douane als gevolg van de ingezette

ontviechting geen onderdeel meer uit van de Belastingdienst Dit zijn sindsdien

zelfstandige onderdelen van het ministerie van Financien Als gevolg van deze

ontviechting is het niet langer vanzelfsprekend om de ontvanger aan te wijzen als

het bevoegde bestuursorgaan bij het incasseren van teruavord

toeslagen en om dezelfde bevoegdheden volqenduit de IW 1990 toe te kennen

aan Toeslagen

^ n n

1 Kamerstukken 2017 18 31066 nr 401

Bijlage 964789 p 3 bij Kamerstukken II 2020 21 35510 nr 4
5 Kamerstukken II 2016 17 34554 nr 3 p 3
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Nu onderdelen van de Wet Stroomlijnen ter discussie zijn komen te staan en in

het licht van de onderhanden zijnde invorderingsstrategieen is de voorlopige
conciusie om de wet volledig in te trekken met uitzonderina van het onderdeel

Rechtsbescnerming Diauw waarop iater in deze nota separaat wordt ingegaan 5^

Knelpunten

Met de Wet Stroomiijnen wordt tevens beoogd om versdiillende knelpunten op te

lessen Pit is nog steeds wenselijk Zo zijn onder meer het beperkte inzicht voor

de burger in zijn actuele schuldpositie het onnodige berichtenverkeer tussen

Belastingdienst en de burger en de vorderingsgerichte benadering nog steeds

punten die voor verbetering vatbaar zijn Deze knelpunten worden daarom

meegenomen in de ambities die geformuleerd zijn in de herijkte

invorderingsstrategieen

De onderzoeksresultaten en conclusies van de heroverweging van de Wet

Stroomlijnen worden opgenomen in een onderzoeksrapport In dit rapport wordt

per onderdeel weergegeven waarom deze definitief kan vervallen Voorts wordt

vermeld of een opiossing voor een knelpunt wordt aangedragen in de

invorderingsstrategieen De verdere inter departementale afstemming en

afronding van dit rapport over de herovernweginq van de Wet Stroomlijnen is

afhankejiik v^n hfM afmnHpn Hp
hpriji^q van de invorderinosstrateale

Vervolq

In de Kamerbrief met de uitwerking van de invorderingsstrateqieen die voor deze

zomer gepland staat informeren we de Kamer op hoofdlijnen over de voorlopige

conclusies De verdere uitwerking zal plaatsvinden na afronding van de

invorderingsstrategieen deze zomer Wij zullen dit najaar de conclusies ten

aanzien van de heroverweging Wet Stroomlijnen met u beiden bespreken Hierna

wordt het rapport afgerond en met de Kamer gedeeld We verwachten dat u het

rapport dit jaar nog naar de Kamer kan sturen

Rechtsbeschermina bii de fiscale rechter bii belastinoschulden

In de brief van 25 maart 2022 heeft u aangegeven dat voor het wijzigen van de

rechtsbescherming bij verzoeken om yit gt pi van hpraiing ph kwiitscheldinq van

belastingschulden een uitvoeringstoets is aangevraagd Recent is deze

uitvoeringstoets afgerond

Dit deze toets is gebleken dat de wjjziging van rechtsbescherming uitvoerbaar is

per 1 januari 2024 mits de benodigde middelen en mensen tijdig beschikbaar^n
linzetbaarTiTh Uit de uitvoeringstoets is gebleken dat er structureel 74 4 FIE

nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan deze maatregel Verdirzijn er

incidenteel door het uitstel in verband met corona 178 FTE nodiq Gezien het

ontbreken van ervaringsdjfers is het aantal benodigde FTE gebaseerd op

expertschattinqen In navolging hiervan zal ereen evaluatie plaatsvinden of de

huidige inschatting overeenkomt met het werkelijk aantal benodigde FTE

Onderzocht wordt op welke wijze deze evaluatie het best kan worden

vormgegeven

■9
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Aangezien de wijziging van de rechtsbescherming ook gevolgen heeft voor de

rechtspraak is advies aevraaod aan de Raad

Rechtsbijstand ten aanzien van de uitvoeringsgevolgen De Hoge Raad hebben we

reeds gesproken een advies van hen is in dit stadium van inwerkingtreding van

de wet niet meer opportuun Voorts voeren wij samen met BZK en lenW

gesprekken met de VNG en de UvW om de uitvoeringsgevolgen voor lokale

overheden in beeld te krijgen

da Raehtsoraak en de Raad voorwnnr

WIi verwachten u deze zomer te kunnen advl ^ g n

inwerkinqtredingsdatum Hierna kan de Kamer over de wijziqinq van de

rechtsbescherming bij uitstel van betaiing en kwijtschelding worden gemformeerd

Hardheidsclausuie

Bij de heroverweging van de Wet Stroomlijnen is toegezegd om in lijn met de

motie Pioumen Klaver^ ook te kijken naar de introductie van een

har^eidsclausuie in de IW 1990 De voorlopige conclusie is dat het wenselijk is

om ^n nardheidsciausuTe op teTtemen in de IW 19ij0 naar
^

9
PBHias^r rvan de

hardheidsclausuie in de AWR ^ De Kamer kan in de zomer over deze voorlopige
conclusie worden gefnformeerd in de Kamerbrief die gepland staat in de zomer

van 2022 Hierbij willen wij u tevens wijzen op het voornemen van de Raad van

State om voor de zomer een atwepinnskader \mnr hPt opnQmian van een

har Heidsclausule te publiceren Dit kader zullen wij In acht nemen bij het

informeren van de Kamer

I

\

0
0

ofy
\p Wij zullen de definitieve condusie dit najaar met u bespreken als onderdeel van

het rapport toTRerOverweylng van de Wet Stroomlijnen en vervolgens wetgeving

uitwerken

Herijking van de Invorderingswet X990

Het kabinet heeft de toezeoaino oedaan om de IW 1990 te herijkpn om r nfnnr te

zorgen dat er voldoende ruimte is om rekening te houden met de

omstandiqheden van mensen
^ Deze opdracht is zo geinterpreteerd dat moet

worden onderzocht of de IW 1990 voldoende ruimte laat aan de ontvanger om

maatwerk te kunnen bieden bij de invordering van belastingschulden Voor onder

mieer de invorderlng van terugvorderingen van Toeslagen gemeentelijke

belastlngen en waterschapsbelastingen is de IW 1990 deels overeenkomstig van

toepassing Hlervoor is niet verder onderzocht of bij deze wetgeving vender

voldoende ruTmte is om maatwerk te kunnen bieden Met maatwerk bieden wordt

beHo^d dat in een specirieK geval recht kan worden gedaan aan de situatie De

vraag of deze ruimte ook door de Belastingdienst wordt genomen komt aan de

orde bij de herijking van de invorderingsstrategie

II

C

I

Q

Onderzoek

In het kader van de herijking van de IW 1990 zljn alle bepalingen van de IW 1990

geanalyseerd om te onderzoeken of de bepalingen voldoende ruimte bieden voor

maatwerk Uit de eerste beelden IMkeg hppaiingpn x gn de IW 1990 naqenoegr

“ Kamerstukken II 2020 21 8362 nr 44
^
Hierbij ligt het voor de handtom son te siuiten bij de hardheidsclausuie die is opgenomen in de

Aigemene wet inzake rijksbeiaSingen AWR De recent toegevoegde hardheldsciausule In de Awir is

eveneens gebaseerd op het artiwei in de AWR
^ Kamerstukken II2020 21 355M nr 4 p 11

o
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allemaal voldoende ruimte te bieden om maatwerk te kunnen Tijdens de analyse

zijn wij vender bepalingen tegengekomen waarbij er weliswaar voldoende ruimte

is om maatwerk te kunnen bieden maar waarbij aanpassingen omwille van

andere redenen gewenst zou kunnen zijn Verder is bij een aantal bepalingen

geconstateerd dat een technische wijziging gewenst is Deze bepalingen zullen

niet worden opoenomen in het eindrapport Eventuele wiiziqinqen bij deze

bepalingen zullen meeqenomen worden in andere trajecten

O \
Vervolo

Momenteel voeren we de laatste gesprekken over de herijking van de IW 1990

De definitieve analyse kan deze zomer met de Kamer worden gedeeld Wij f
informeren u deze zomer over de definitieve analyse en de conclusies die wotjden
opgenomen in de Kamerbrief

\\

qP
111 stand van zaken herijking van de invorderingsstrategie
De afqelopen maanrlen hphhen de Belastingdienst en Toeslagen verder gewerkt

aan de uitwerking van hun invorderingsstrategieen Er is gebruik gemaakt van en

waar mogelijk aangesloten op reeds bestaande Rijksbrede visie en strategie

documenten en onderzoeksrapporten van de Belastingdienst en Toeslagen om tot

de volgende gezamenlijke uitgangspunten te komen

Stimuleren dat burgers vrijwillig betalen en zich melden wanneer zij niet

meer kunnen betalen

Beschermen van het bestaansminimum

• Dwanginvorderingsmaatregelen als uiterst middel

• Streven naar een persoonsgerichte benadering
• Voorkomen voor zover mogelijk dat burgers verder in

betalingsproblemen komen

Alle onderdelen van het invorderingsproces zijn kritisch onder de loep genomen

aan de hand van deze uitgangspunten Vervolgens is er per onderwerp binnen de

invordering beschreven welke verbeterpunten er geconstateerd zijn en welke

ambities de Belastingdienst en Toeslagen hebben om die verbeterpunten aan te

pakken In deze ambities staat de burger centraal en wordt er rekening gehouden
met signalen en knelpunten uit onderzoeken naar ervaringen van burgers uit

gesprekken met stakeholders en die door de uitvoering zijn aangedragen

Bijgevoegd vindt u ter informatie de conceptversie van de beide

invorderingsstrategieen Deze zijn nog niet vollediq afgestemd maargeven u vast

een beeld van waar we staan De~zomer zal qebruikt word^ voor v^ere interne

en interdepartementale~a^temming en afstemming met extern^stakehdders

A^het einde van dg

strateqieen en na uw goeokeunng kunnen ze naarde Kamer gestuurd worden

HierbiTzal een oplegbrief worden bijgevoegd die onder andere in zal gaan”op de

te nemen vervoigstappen en de overeenkomsten en verschillen in de

invorderingsstrategie van de Belastingdienst en Toeslagen

TtvjriyLu de volie ofg argestemde versies van dezuTTTeror

Twee verschiliende strategieen

Belastingdienst en Toeslagen hebben veel overeenkomsten We kennen dezelfde

overkoepelende visiedocumenten zoals de Rijksincassovisi en de Visie op

schuldeo^^Er bestaan daarnaast ook eigen kaders zoals de eigen missie en visie

IV
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van de Belastingdienst c q Toeslagen Gedurende het traject is het de intentie

geweest om de twee strategieen gelilktiidig naar de Tweede Kamer te sturen die

wat betreft vorm en inhoud op elkaar afqestemd ziin uitgaan van dezelfde

uitgangspunten en inclusief een gezamenlijke overkoepelende reflectie op waar de

strategieen met elkaar overeenkomen en van elkaar afwijkeTi en waarom Het

blijkt echter gezien de verschillen in aard systematiek en doeigroep en

verschillen in de situatie waarin Belastingdienst en Toesiagen verkeren lastig om

de documenten wat betreft vorm en inhoud voiledia op elkaar aan te laten siuiten

Aard van de vordering en de doelgroeoen

Zowel de Belastingdienst als Toeslagen kennen geen uitgeschreven

invorderingsstrategie In de huidige wet en regelgevlng het invorderingsbeleid
en de uitvoering daarvan is Toeslagen in het verleden als onderdeel van de

Belastingdienst vaak vanuit meer uitvoeringstechnische overwegingen

aangesloten op dat van de Belastingdienst Hierbij is in het verledenTFSt belang
van de doeigroep van Toeslagen die te maken krijgt met terugvordering^

’

rfrogeTijiTonderbeiicht geweest Toesiaoen heeft primair het uitkeren van

Toeslagen tot taak Toeslagen zijn inkomensafhankelljk en bedoeld om yitale
voorzieninqen zoals zorg wonen en de zorg voor kinderen betaalbaar te maken

Naarmate een burger minder verdient bestaat er recht op een hogere toeslag en

kan er recht ontstaan op meerdere toeslagen Toeslagen kent door de

voorschotsvstematipk °°n r^lariaf gmi o l 3nr np fmp^rdere en of hoael

terugvorderingen ook als mensen hun wljzigingen correct en zo snel als mogelljk
doorqeven DeToeslagendoelqroep kent relatief veel mensen met cognitieve

schaarste De kans dat burgers terugvorderingen niet in een keer kunnen betalen

ook bij middeninkomens is aanzienlijk Dit blijkt uit diverse in de strategie

aan^haalde onderzoeken De Belastingdienst draagt bij aan een financieel

gezond Nederland dooreerlijk en zorgvuldig rijksbelastingen en premies te heffen

en te innen Met deze missie zorgen we ervoor dat er in Nederland geld is voor

onder meer zorg onderwijs en openbaar vervoer Aan belastinqen wordt kort

door de bocht geacht een prestatie bijvoorbeeld winst omzet loon of

schenking vooraf te gaan De groep belanghebbenden is bij belastingen groter

met meer onderlinge verschillen dan bij Toeslagen deze varieert van burgers tot

grote ondernemingen Vanweqe deze verschillen is een eiaen uitwerkino od ziin

plaats

0

O
De verschillende uitwerking van maatregelen kunnen leiden jot problemen in de

uitvoering die in elk geval tot er meer duidelijkheid is over de ontvlechting door

dezelfde personen en met dezelfde systemen wordt gedaan
Cl

Toesiagen en de Belastingdienst zijn gezien bovengenoemde verschillen in aard

van de vorderingen en doeigroep tot twee aparte strategieen gekomen waarin

zowel op inhoud als op het niveau van concrete uitwerking van maatregelen

verschillen bestaan zoals die in de bijiage van deze nota nog expliciet zijn

opgenomen Dit doet de vraag rijzen of het gezamenlijk sturen van de strategieen

niet verwarrend kan werken en kan leiden tot veel vragen die betrekking hebben

op de vergelijking tussen de strategieen Een op een vergelijking ligt dan immers

voor de hand
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Vervoigstappen van invorderingsstrategie naar

implementatiepian
Zowel de Belastingdienst alsToeslagen hebben ambities in hun strategle

opgenomen die nader onderzoek naar tjitvoerbaarheid verqen en moqelilk niet on

korte termijn uitvoerbaar ziin Snmc gaan_^QQrt rpiipn verder dan mogelijk is

binnen de bestaande wettelijke kaders

V

Door deze ambities wel op te nemen in de strategieen ontstaat er een

totaalplaatje van de ideaalsituatie zoals Toeslagen en de Belastingdienst die voor

zich zien JHierbij dient nogmaals opgemerkt te worden aat net amoitie en

cfetaiTnIveau in de strategic van Toeslagen hoger ligt dan bij de Belastingdienst
Als voorbeeld Toeslagen uit in de strategie de ambitie om in de minnelijke fase

geen invorderingsrente te rekenen Toeslagen vindt dit niet stroken met de

toeslagensystematiek die eenvoudig kan resulteren in terugvordehngen

Invorderingsrente hierbij rekenen resulteert in een verdere ophoging van de

schuld De wetgevingsconsequenties uitvoeringsgevolgen budgettaire

consequenties en het krachtenveld in het kabinet worden wat Toeslagen betreft

pas in kaart gebracht nadat de ambities in de Tweede Kamer zijn neergelegd Q0

Het is daarom belangrijk om “ ook aan de Tweede Kamer duidelijk te schetsen

dat deze strategieen geen eindstation zijn maar de start van een uitwerking

Nadat de strategieen aan het einde van de zomer van 2022 zijn aangeboden aan

de Tweede Kamer zal een traject volgen waarin de hoofdlijnen van de strategie

worden uitgewerkt in concrete verandervoorstellen Vervolgens zal er een analyse
worden gemaakt ten aanzien van de impact en consequenties die deze voorstellen

hebben op wet en regelgeving budgetten en de uitvoeringsgevolgen Daarnaast

wordt bekeken op welke termijn voorstellen in te voeren zijn Dit leidt tot een

advies van te implementeren maatregelen Vervolgens zullen de in te voeren

maatregelen geprioriteerd moeten worden Dit advies en de keuze in de

prioritering zullen wij aan u en vervolgens aan de iweede earner voorleggen

Uiteindelijk resulteert dit traject tot een implementatiepian i

Bundeten betalingsregeling befastingen en toeslagen
In de kabinetsreactie op de POK is het volgende toegezegd Ondanks de

ontviechting van de Belastingdienst biijft het mogelijk om betalingsregelingen
voor belasting en toeslagschulden te bundeten als de burger dat wit In de

kamerbrief is opgenomen Daarnaast wordt gezameniijk bekeken welke

benadering passend is voor burgers met een combinatie van toeslag en

belastingschulden dan wel andere overheids schulden

De Belastingdienst wil graag opnemen in de invorderinqsstrateqie dat een burger

bjTTaan~een betalingsregeling van de Belastingdienst ook toeslaqvorderinqen mee

kan nemen omdat de burger hiermee centrTai gesteld WoraT hii of zii heeft

immers de nTogeOikheid aan tVge^n dat dit de voorkeur heeft In het kader van

de ciustering Rijksincasso is de ambitie om steeds meer schulden te bundelen de

burgertreeff immers eerTportemonnee de Belastingdienst vindt het op

verzoek bundelen van betalingsregelingen voor Beiastlogdienst eruEoeslagen in

deze lijn passend
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Toeslagen ziet ook nadelen als die tnoaeliikheid geboden wordt qezien de

veFschTfien die opgenomen zijn in de beide strategieen Dooreen

toeslagenvordering toe tgj^ppgpn a^wt eerrtJstatTTTgsregelmg van de

Belastingdienst gaan 3e”worwaarden gelden die de Beiastingdienst daaraan

steit inclusief de~ gorwaaraen voor Kwijtschelding Het is voorarsnog onvoldoende

duidelijk op basis van de strategic van de Belastingdienst of dit leidt tot nadelen

voor de burger bijvoorbeeld omdat het vermogen als voorwaarde meegenomen

wordt om de betalingsregeling af te kunnen sluiten Ook is niet duidelijk hoe de

Belastingdienst om wil gaan met het stapeien van vorderingen binnen een

betalingsregeling en de gevolgen daar^n voor betalingstermijnen en

kwijtschelding De vorderingen blijven bovendien verschillende rechtsingangen
kennen Voor een burger wordt het naar idee van ToeTlagen ooIT5tsrtr17Tiier zerr

voor kiest minder overzichtelijk en complexer als deze vorderingen gebundeld
worden In het kader van de ontviechting van de Belastingdienst en Toeslagen en

het Rijksbrede streven binnen de ciustering rijksincasso om te komen tot een

Rijksbrede betalingsregeling met eigen voorwaarden neergelegd in apatte wet

eii uf regelgeving voor

iigt het naar het idee van Toesiagen niet voor de hand om burgers de

mogelijkheid te bieden om hun vorderingen alleen te kunnen bundelen met de

Belastingdienst

7
■

U—i ^

t

u

tsurgers met schulden bij meerdere overheidsorganisaties

Toeslagen wenst dan ook niet in haar invorderingsstrategie op te nemen dat zij
streeft naar een gebundelde betalingsregeling Zij wil echter dat voorlopig de

huldige mogelijkheid waarzelden gebruik van worcit gemaakt om de

betalingsregeling te bundelen in stand houden en in de vervolgfase bij de

impactanalyses beoordelen of het uitvoerbaar blijft in het licht van de

voorgestelde strategieen als de Belastingdienst dit aan blijft bieden

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

f
\
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Sli Ministerie van Financien

Belastingdienst
Concerndirectie

Uitvoerings en

Handhavingsbeleid

TER INFORMATIE

Aan

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

Persoonsgegevens

nota Planning invorderingsstrategie
Datum

14 September 2022

Notanumrner

2O22 0DOCI235O7O

Bijiagen
1 Planning
2 214014a Stas

Invorderingsstrategie
3 218348a Stas

Track Changes

Invorderingsstrategie

Aanleiding

Op 29 augustus 2022 heeft u een nota zie bijiage 2 ontvangen over de

voortgang van de invorderingsstrategieen van de Belastingdienst en Toesiagen
Als bijiage waren de laatste versies van deze strategieen bijgevoegd waarin wij
de opmerkingen hebben verwerkt die u ons heeft meegegeven in onze overleggen
d d 11 enT2 juli 2022 Deze is toegevoegd in bijiage 3 Op 5 September 2022

hebben wij naar aanleiding van deze nota een gesprek met u fstaatsecretaris

F Bj qevoerd U heeft in dit gesprek gevraagd om een concrete planning vanaf

heden tot en met implementatie van de invorderinosstrateQleen U vindt deze

planning als bijiage bij deze nota zie bijiage 1

Bespreekpunt

Wij gaan graag verder met u in gesprek over beide invorderingsstrategieen en de

planning Hierover wordt zo spoedig mogelijk een gesprek met u beiden

ingepland

Toelichting
In de kabinetsreactie op het rapport Ongekend Onrecht van de Parlementaire

ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag POK zijn drie toezeggingen op

het gebied van de invordering gedaan Het gaat hierbij om de toezeggingen dat

y Het stroomlijnen van de invorderingsregelgevinq voor belastingen en

toesiagen verder wordt opgeschort en onderzocht wordt of elementen uit

de wet eventueei in aangepaste vorm in werking kunnen treden

2 De Invorderingswet 1990 IW 1990 zal worden aangepast om ervoor te

zorgen dat er voldoende ruimte is om rekening te houden met de

omstandigheden van mensen

3 De invorderingsstrategie tegen het licht zal worden gehouden in het

bijzonder voor mensen die langdurig te maken hebben met hoge
schulden

“

—

fiu
\

r

De drie trajecten hangen nauw samen De keuzes die worden gemaakt in de

invorderingsstrategieen en de daaropvolgende uitwerking in concrete maatregelen
zullen aanpassingen vragen van beleid Op het moment dat bij uitwerking van de

invorderingsstrategieen blijkt dat dit voor de invoering van de maatregelen

gj4eJ^n heeiT voof~de wetgeving zal een wetstraject worden opgestart door

iGFZ J^ierbij kan gekozen worden tussen een zelfstandig wetsvoorstel en

a
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wetswijzigingen die meelopen met een verzameltraject zoals het Belastingplan of

de Fiscale Verzamelwet Deze keuze is afhankelijk van de totale hoeveeiheid

wetswijzigingen die nodig is

De heroverweging van de Wet Stroomiilnen is afhankelijk van de definitieve

versies van de herijkte Invorderingsstrateqieen Nadat de strategieen zijn

afgerond kan de herov^ pwegmg^ van de_Wgt Stroomlijnen worden gefinaliseerd

Samen met dejiero^erweging vatr Se^Wet ^troornlijnen zullen de uitkomsten van

de herijking van d4 Invorderlnqswet 1990 f aar~de Kamer worden gestuurd

Voorafgaand aan dWe verzending zu]Jsfrwij u hierover bijpraten

Hieronder vindt u een tijdspad voor een regulier wettraject wat gebruikt is als

input voor de planning voor het wetstraject heroverweging Stroomlijnen

Ambtelijke voorbereiding

schrijven afstemmen

kwatiteitstoets

2 maanden

Uitvoeringstoets adviezen

adviesorganen zoals de

Autoriteit Persoonsgegevens
en de Raad voor de

Rechtspraak etc

Minimaal 8 weken

if

Wetgevingstoets 3 V Minimaal 2 weken

CWIZO RWIZO MR 4 6 weken

Advies Raad van State Maximaal 3 maanden

Verwerken advies Raad van

State en Nader Rapport

2 weken

Parlementaire behandeling
indicatief gebaseerd op

reguliere behandeling zoals

bij Fiscale verzamelwet

2022 doorTK en EK

10 maanden

18 a 19 maandenSchatting doorlooptijd

gj3Jafifririg ’vooi^e invorderingsstrategieen vanafIn bijiage 1 vindt u een Cogcret

heden tot aan de implementatie van de concrete flaaatfege^ die uit de strategie

volgen Het spoedig afronden van deze sfpdf^een is medevSi^ belang omdat de

uitkomsten van de heroverweging van Wet Stroomtijne^T_^p^e herijking van de

Invorderingswet 1990 pas met de Kamet^^fonncn wordeTTg^eeld nadat ook de

invorderingsstrategieen zijn afgerond
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Op korte termijn zijn de hoofdlijnen van deze planning als voIgt verkorte

weergave

Nog in te plannen

afhankelijk agenda s

staatssecretarissen

Gezannenlijk gesprek staatssecretarissen

Verdiepend gesprek staatssecretaris FB

Verwerken feedback op strategieen en uniformeren

strategieen Belastingdienst en Toeslagen
t m 31 oktober 2022 Afstemmen intern interdepartementaal

Gezamenlijk gesprek stassen

31 oktober 2022 Verzending strategieen aan Tweede Kamer

Gesprek met de Tweede Kamer vorm ntbnovember 2022

november 2022 Gesprek over gezamenlijke betalingsregeling op basis

van verdiepende nota

De langere termijn ziet er als voIgt uit verkorte weergave

December 2022 t m

maart 2023

• Uitwerken strategie naar pakket met concrete

maatregelen

Januari 2023 SvZ brief Tweede Kamer

April 2023 • Afstemming intern interdepartementaal en extern

■ Pakket concrete maatregelen naar Tweede Kamer

Mei 2023 • Gesprek met Tweede Kamer over voorgestelde

maatregelen en prioritering hiervan

Mei t m juni 2023 • Uitwerken voorgestelde maatregelen en prioritering

lull t m oktober 2023 • Beleidsaanpassingen

3uli t m oktober 2023 » Ambtelijke voorbereiding wetgeving
November 2023 » Wetgevingstoets J V

November 2023 t m

februari 2024

• Internetconsultatie wetgeving Uitvoeringstoets

adviezen adviesorganen zoals de Autoriteit

Persoonsgegevens en de Raad voor de Rechtspraak
etc

maart 2024 t m mei

2024

CWIZO RWIZO MR

mei 2024 t m

September 2024

• Advies Raad van State verwerking

September 2024 t m

juni 2025

• Parlementaire behandeling indicatief gebaseerd op

regullere behandeling zoals bij Fiscale verzamelwet

2022 doorTK en EK kan in overleg mogelijk sneiler

Vanaf 2024 • Aanvang implementatie concrete maatregelen startend

met prioritaire en of snel te realiseren maatregelen
Omdat beleid eerder zal zijn uitgewerkt dan wetgeving
zal gestart worden met de implementatie daarvan

Aandachtspunten bii planning

Er is een samenstel van afhankelijkheden die invioed kan hebben op de planning
waardoor het een uitdaging kan zijn om deze te halen
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• Een belangrijke daarvan is het brede veld vaji af ternniiMgrWaTmeeF~erjTi{
of structurelere feedj^ack ontvangen wordtrigji dit zorgen voor vertraging
is in het verleden het gevai geweest Er is b^jvoprEggtd~Weinig ruimte voor

interdepartementale afstemming
• Ook geldt een onderlinge afhankelijkhaid tussen Beiastingdienst en Toeslagen

omdat er vooraisnog voor is g^zen om de strategieen gezamenlijk te

verzenden aan de Tweede Kamer Toeslagenheeft aangegeven dat deze

planning voor hen krap is Toeslagen heeft in meerdere mate dan de

Beiastingdienst ook te maken met meerdere opdrachtgevers en stakehoiders

wat het risico groter maakt dat er vertraging wordt opgelopen gedurende
deze afstemming Wanneer het voor Toeslagen niet haalbaar is om de

strategie aan de Tweede Kamer te sturen is dit voor de Beiastingdienst ook

niet wenselijk Er wordt immers dan slechts half tegemoet gekomen aan de

toezegging dat de invorderingsstrategie wordt herijkt
• Implementatie van maatregelen gaat pas starten als blijkt dat deze

uitgevoerd kunnen worden aan de hand van uitvoerinqstoetsen Ook de wijze
van implementatie is afhankelijk van deze uitvoeringstoetsen Daarnaast is de

eventuele aanvang vain implementatie in 2024 sterk afhankelijk van o a

portfoliokeuzes
• Mitigerende maatregelen zijn het tijdig betrekken van de uitvoering IV en het

team uitvoeringstoetsen zodat hier zo min mogelijk verrassingen ontstaan

die van invioed kunnen zijn op de planning
• Daarnaast zal niet gewacht worden tot alle maatregelen ingevoerd kunnen

worden

• Er zal gestart worden met implementatie vem snet~ei KegnvQudlg te realiseren

maatregelen waarvoor bijvoorbegtd weinig IV capacitgi^ benodiqd is

• Naar verwachting kunnen beleidsaanpassingen eerder worden gerealiseerd en

daarmee geimplementeerd dan maatregelen die wetsaanpassingen vragen

eer

dit

Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

In de stand van zakenbrief aan de TK d d 2 September 2022 heeft u de Kamer

gei nformeerd over dat de invorderingsstrategieen van de Beiastingdienst en

Toeslagen gezamenlijk in het najaar aan de Kamer zullen worden aangeboden

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Persoonsgegevens

^1^ Ministerie van Financien

M
DG Toeslagen

Strategic Recht en BeteidTER INFORMATIE

Aan

de staatssecretaris van Financien Ffecaliteit en Belastingdienst

^ de staatssecretaris van Financien ^oeslagen en Douane

Persoonsgegevens

Datum

23 September 2021nota Herijking invorderingsstrategie stand van zaken
Netanummer

2021 0000193542

r

Aanleiding
Deze notitie is ter informatie over de herijking van de invorderingsstrategie en de

heroverweging Stroomlijnen Rood Blauw Deze notitie is aangekondigd in de

notitie over de opstart van de invordering van 16 September jl notanummer

2021 0000187217

Informatiepunt
In deze notitie informeren wij u over de proces aanpak van de

invorderingsstrategieen in samenhang met de heroverweging van de wetgeving

Stroomlijnen Rood Blauw Door Belastingdienst en Toeslagen wordt hier op dit

moment gezamenlijk aan gewerkt Gezien de gezamenlijkheid en de verschillen in

aard doel en doelgroep in samenhang met de ontviechting van Toeslagen en de

Belastingdienst kan dat resulteren in een invorderingsstrategie met nuances of in

separate invoeringsstrategieen voor respectievelijk Belastingen en Toeslagen

waarbij samenhang in formulering en inhoud gezocht wordt daar waar dat in het

belang van de burger is

Toelichting
• In de kabinetsreactie op Ongekend onrecht is toegezegd dat de voor de

burger gunstige elementen van de nog niet in werking getreden wet

Stroomlijnen Rood Blauw heroverwogen worden Daarnaast is een

herijking van de invorderingsstrategie toegezegd bijiage 1

• Stroomlijnen Rood Blauw is een aangenomen wet met daarin een

verweven pakket aan wetgeving dat wordt herbeoordeeld In dit pakket
zit een Toeslagendeel en een Belastingdeel

• Er is veel overlap tussen de heroverweging Stroomlijnen Rood Blauw en

de herijking van de invorderingsstrategie waar het een stopt begint het

andere

• In uitvoering van de kabinetsreactie wordt er op dit moment gezamenlijk

gewerkt aan de invorderingsstrategie door Belastingdienst en door

Toeslagen
• Beide zoeken hierbij naar een strategic die past bij de eigen doelgroep en

het karakter van de {terug vorderingen
• Gezien de verschillen in aard doel en doelgroep en de op handen zijnde

ontviechting ligt het in de lijn der verwachting dat dit geheel of

gedeeltelijk zal leiden tot separate invorderingsstrategieen voor

respectievelijke Belastingen en Toeslagen waarbij wel gezocht wordt naar

samenhang in formulering en inhoud daar waar dat in het belang is van
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de burger
Voor Toeslagen is daarbij uiteraard van belang dat het terug laten betalen

en invorderen wordt ingevuld op een manier die past bij de specifieke

doelgroep van Toeslagen de specifieke voorschot systematiek en de

missie en visie van Toeslagen
• Problematiek die specifiek voor Toeslagen nader in kaart wordt gebracht

betreft onder andere hoge terugvorderingen een cumulatie van

vorderingen en een relatief lange periode voordat de toeslag definitief

vast wordt gesteld zijn inherent aan de voorschotsystematiek Hierbij

passen toegankelijke mogeiijkheden om in termijnen te betalen waar zo

min mogelijk voorwaarden aan verbonden worden

Hierbij speien ook hele toeslag specifieke vraagstukken zoals het al dan

niet moeten toepassen van invorderingsrente in de terugbetaai fase

voorafgaand aan de dwanginvordering en hoe om te gaan met

dwanginvordering in de voorschotfase

• Toesiagen bevindt zich in het sociale domain en wil als onderdeel van de

invorderingsstrategie haar betrokkenheid bij interdeoartementale

tralecten zoals de Rijksincassovtsie Clustering Rijksincasso en het

programme Maatwerk Multiprobleemhuishoudens vanult dit perspectief

heroverwegen

r

Procesaanpak
• De Belastingdienst Toeslagen en DGFZ committeren zich gezien de

overiap van de thema s aan

o hetzelfde tijdpad van de behandeling van de thema s

o voldoende afstemming
o aansluiting bij de opgezette inter departementale governance en

o een Kamerbrief waarin de aanpak en bevindingen worden

gecommuniceerd
• Uitgangspunt is dat bij het opstellen van de strategie wordt uitgegaan van

de meest wenselijke situatie voor de burger
• Uitvoerbaarheid zal in een tweede fase aan bod komen Zo wordt niet in

het voorstadium ai ingeleverd op de meest wenselijke situatie en wordt

goed inzichteiijk gemaakt wat er nodig is om deze situatie te bereiken of

waarom ertoch mogelijk andere keuzes gemaakt moeten worden

• De concrete procesaanpak en planning is als voIgt
o In Stroomlijnen Rood Blauw zijn zes maatregelen opgenomen die

worden heroverwogen de debiteurgerichte betalingsregeling

kwijtschelding van toeslagschulden de aanwijzing van de ontvanger
als bevoegd bestuursorgaan voor de inning en uitbetaling van

belastingen en toeslagen uniformering rechtsbescherming wijzigingen
in het verrekeningsregime en de preferentie van toesiagschulden

o Deze onderwerpen worden uitgewerkt in de invorderingsstrategie van

de Belastingdienst en Toeslagen Daarnaast kunnen er nieuwe

onderwerpen opgenomen worden in de invorderingsstrategie De

gevolgen voor de wet en regelgeving van de herijking van de

invorderingsstrategie en de heroverweging van de wet Stroomlijnen
Rood Blauw worden hierbij parallel in kaart gebracht

o Aanvuilend wordt zoais aangekondigd in de kabinetsreactie

Ongekend onrecht de introductie van een hardheidsclausule in de

Invorderingswet 1990 onderzocht
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De Belastingdienst en Toeslagen werken steeds gelijktijdig 3

onderwerpen uit

Belastingdienst en Toeslagen brengen vervolgens de

uitvoeringsconsequenties daarvan in beeld

Eveneens wordt dit inter departementaal afgestemd waarna input
wordt opgehaald uit de praktijk door middel van rondetafelgesprekken
met stakehoiders Ten slotte wordt de Kamer hierover gemformeerd

De eerste onderwerpen die worden uitgewerkt zijn uitstel van betaiing

kwijtschelding en de hardheidsciausuie De rondetafelgesprekken
zullen medio november piaatsvinden De Tweede Kamer wordt daarna

eveneens in november gei nformeerd

o

o

o

o

Budgettaire gevolgen
De budgettaire gevoigen zullen bij nadere uitwerking in beeld worden gebracht
Voor zover dit ook de begrotingen van andere departementen raakt zullen deze

expliciet bij de afweging worden betrokken

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

C
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Bijiage 1 toezegging kabinetsreactie Ongekend Onrecht

In de Kabinetsreactie op de POK is aangekondigd Samen met de

spedfieke aanpak voor Toeslagen houden we oak de invorderingsstrategie
van Belastingdienst tegen het licht in het bijzonder voor mensen die

iangdurig te maken hebben met hoge schulden We kijken daarbij zowel

naar regelgeving als naar verbeteringen in de uitvoering De

Invorderingswet gaan we herijken om ervoor te zorgen dat er voldoende

ruimte is om rekening te houden met omstandigheden van mensen We

zuiien in ieder geval kijken naar de voorwaarden om in aanmerking te

komen voor een betalingsregeling en willen een hardheidsdause

toevoegen We maken een gestructureerde inventarisatie van gevaiien
waarin de invorderingsmaatregeien van de Belastingdienst onredelijk

strong uitpakken
Daarnaast is in de Kabinetsreactie op de POK aangekondigd

Stroomiijnen van de invorderingsregelgeving voor betastingen en

toeslagen die opgenomen zijn in de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017

maar niet in werking zijn getreden wordt opgeschort omdat in de

maatregelen onvoldoende rekening is gehouden met het doenvermogen
van burgers Wij onderzoeken of elementen uit dit wetsvoorstel in

aangepaste vorm ingevoerd kunnen warden zodat alleen de voor de

burger meest gunstige onderdelen warden gerealiseerd In dat licht

onderzoeken we sowieso de introductie van een hardheidsclausule in de

invordering In de heroverweging houden we naast de spedfieke aanpak
voor Toeslagen ook de invorderingsstrategie van de Belastingdienst tegen
het licht in het bijzonder voor mensen die iangdurig te maken hebben

met hoge en langdurige schulden en de uitvoering van

betalingsregelingen We zullen In ieder geval kijken naar de voorwaarden

om in aanmerking te komen voor een betalingsregeling

f
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Ministerie van Financira

V

Directie Strategic Recht

BeleidTER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

TER INFORMATIE

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscaiiteit en Beiastingdienst
Persoonsgegevens

nota beslispuntennota invorderingsstrategie Toeslagen

Datum

17 oktober 2022

NDtanummer

2022 0000254312
Aanieiding

Op 29 augustus 2022 heeft u een nota ontvangen over de voortgang van de

invorderingsstrategieen van de Beiastingdienst en Toesiagen Vervolgens is op 5

en 13 September ji met u gesproken over de invorderingsstrategie van

Toesiagen U heeft toen aangegeven bij de voorsteilen nog vragen te hebben en

heeft verzocht om beter inzichteiijk te maken wat de huidige situatie is welke

kneipunten worden gesignaleerd en wat erj^odig is om dit op te iossen

bijvoorbeeld in communicatie wetgeving en uitvoering

Bij lagan
1 invorderingsstrategie
deei 1

2 invorderingstrategie
deei 2

Afgesproken is om de voorsteiien in blokken op te knippen en duideiijk aan te

geven hoe het momenteel werkt wat de kneipuriten zijn weike opiossingen of

onderzoek noodzakelijk is en op weike termijn dat kan worden gerealiseerd
korte midden en iange termijn Ook wordt aangegeven hoe de kneipunten

zich verhouden tot de strat^
te maken deze aan besjwffTOrro rfg te koplsel n

tingdienst en daar waar keuzes zijn

Graag gaan we hbefover metu in gd^sprak Er ia ook een gesprek gepland met u

en de staatssecjgetarjs FB Ap 4 novennber Te^voorbereiding hiervan wordt ook

een afzonderiijke nota onsjer andepemok

\id
r de planning aan u beiden gestuurd

Met deze nota

1 Een dee met

uitgangspunten en algemene ambities deei I basistekst strategic
2 Een tweede deei met een aantal hoofdstukken perthema vraarin de

kneipunten verbetermogeiijkheden en ambities op korte midden en

iangetgFmijn zijn uitgewerkt De onderdelen van de strategic die makkeiijk
reaiise^rbaar zijn zijn groen gemarkeerd en adviseren wii u zondermeer op te

nemen in a^nvorderingsstrategie Maatregelen die meer uitwerkinq

wetswijzigin^en of systeemaanpassingen vereisen zijn rood gemarkeerd
Deze n^atregeien kunnen aan de hand van de besiispunten worden

besproken enlTan de keuze worden gemaakt deze nu niet aan te kondigen of

alleen als knelpunt en eventueei gekoppeld aan nader onderzoek uitzoekwerk

en ambitie Om deze keuze te kunnen maken zijn ter nadere toelichtinq in

deze nota per blok nadere toelichting en besiispunten opgenomen

lair opgebouwde invorderingsstrategie voor

Unten en algemene ambities deei I Doel

gen we u een

Deze nadere toelichting op de in deze stukken opgenomen punten is verdeeid

ove ^ijf blokken

Doel uitgangspunten en algemene ambities deei I basistekst strategic
Betalingsregeiingen

^ Toeslagschuid niet meer invorderbaar

Pagina 1 van 29

1626771 00008



l

Stimuleringsmaatregeien
Dwanginvordering

Per onderwerp is de toelichting opgebouwd langs de lijn
• Huidige situatie

• Gesignateerde knelpunt
• Ambitie

• Situatie bij de Belastingdienst

Wat is realiseerbaar en op welke termijn
• Per knelpunt opiossing en ambitie geven wij in onderstaande ook aan of deze

op kofte miaaeiianqe of lange termijn realiseerbaar zijn
• Hierbij delen wij dit op in drie kleuren

o Knelpunten en maatregelen die in de strategic gr^n zijn gemarkeerd
en waarbij wij u adviseren deze op te nerrie n in de strategic en die op

korte termijn realiseerbaar zijn
o Knelpunten en maatregelen die in de strategic oranje of rood zijn

gemaTKee^rd en die op middellanoe resoectievelilk lange termijn

gerealiseerd kunnen worden maar waar wetqevinq IV aanpassingen

of nader onderzoek noodzakelijk is om te kunnen bepalen wanneer dit

wordt gerealiseerd Hierbij is het ook van belang om naar de stapeling
en prioritering te kijken

Blok Z Beslispunten Strategic en algemene ambities deel I strategic

Inleiding en huidige situatie

Eerder hebben wij met u over de invorderingsstrateqie gesproken Daarbij heeft u

geen opmerkingen gemaakt bij het inieidende hoofdstuk over strategic en de

algemene ambities deel I Om tot een aan de Kamer te zenden

invorderingsstrategie te komen is het goed om vooraf vast te stellen of u de

ambities zoals verwoord in bjjlage I deeit Deze kan dan als belangrijk blok

worden gebruikt voor de strategie

Beslispunt 1 Hoofdstuk strategic en algemene ambities deel I

Kunt u zich vinden in hoe de strategie en algemene ambities en uitgangspunten

zijn verwoord in deel I

kernpunten
• De toeslagensystematiek houdt in dat voorschotten worden verstrekt op

tegemoetkomingen toeslagen die in zijn algemeenheid pas rond juli in het
^

jaar erna definitief worden vastgesteld
• Deze voorschotten zijn gebaseerd op een inschatting van de toekomstige

inkomens van de burger Hierdoor bestaat er een risico op hoge
terugvorderingen en op een cumulatie van terugvorderingen voorai indien er

meerdere toeslagen zijn aangevraagd zelfs als burgers handelen zoals van

hen wordt verwacht

• Er wordt binnen de huidige bezetting en het vaststellingsproces van Toeslagen
gewerkt aan het zo veel mogelijk voorkomen van terugvorderingen en het

verkleinen van de bedragen die worden teruggevorderd Hierdoor zullen

hoge terugvorderingen echter niet worden voorkomen Terugvorderingen
ontstaan door de aard van de voorschotsystematiek de inschatting van de

toekomstige tegemoetkoming en de mogelijke wijzigingen in de persoonlijke
situatie van de burger tijdens of na afloop van een toeslagjaar zoals een

nabetaling van een uitkering zorgen ervoor dat niet altijd het juiste bedrag
aan toeslagvoorschotten wordt uitgekeerd aan de burger Deze oorzaak van
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terugvorderingen speelt een belanghjke rol bij de insteek van de

invorderingsstrategie
• De invordering van een toeslagschuld begint bij het vaststellen van een terug

te vorderen bedrag {de terugvordering Een herziening van een

tegemoetkoming een herziening van een voorschot of een verrekening van

een voorschot met een tegemoetkoming leidt tot een terug te vorderen

bedrag
• Bij het formuleren van de strategic wordt uitgegaan van de eerder met u en

met de Kamer gedeelde uitgangspunten die ook door de Belastingdienst
worden gehanteerd

o Persoonsgerichte benadering
o Stimuleren dat burgers uit zichzelf betalen met dwanginvordering als

uiterste middel

o Voorkomen van probieemschuiden
o Waarborgen van het bestaansminimum

Blok II Beslispunten Betalingsregelingen Hoofdstuk 7 8 en 9 strategie

Inleiding
• Toeslagen maakt voor het terug te vorderen bedrag een

terugvorderingsbeschikking op en zendt deze aan de burger In de

terugvorderingsbe^chikking staat het bedrag van de terugvordering en de

wettelijke betalingstermijn van zes weken waarbinnen de burger de

terugvordering moet betaien In de terugvorderingsbeschikking staat ook het

aanbod voor een standaard betalinasreaelina

Huidige situatie betalingsregelingen Toeslagen
• De standaard betalingsregeling wordt zonder voorwaarden aangeboden

aan iedere burger die een terugvorderingsbeschikking ontvangt De looptijd
van de standaard betalingsregeling bedraagt maximaal 24 maanden Het

maandelijkse aflossingsbedrag de aflossingstermijn wordt bepaaid door het

bedrag van“de terugvordering door 24 te delen waarbij de aflossingstermijn
minimaal € 20 bedraagt De burger moet maandelijks het bedrag zelf

overmaken

• Indien de burger meent dat hij financieel niet Imeerj in staat is om de

aflossingstermijn van de standaard betalingsregeling te betalen kan hij

Toeslagen verzoeken om een persoonliike betalingsregeling waarbij op

basis van de betalingscapaciteit van de burger een lagere aflossingstermijn
kan worden vastgesteid Daardoor is na 24 maanden de toeslagschuid niet

voiiedig afgelost Deze restschuld wordt niet meer actief ingevorderd

Huidige situatie betalingsregeling Belastingdienst
• De burger kan voor zijn belastingschuid schhftelijk een betalingsregeling

aanvragen bij de Belastingdienst Als de burger verzoekt om een

betalingsregeling van 4 maanden of korter verleent de Belastingdienst deze

betalingsregeling en toetst op enkele voorwaarden maar zonder vender

onderzoek te doen naar het vermogen en de betalingscapaciteit van de

burger
• Bij een langere looptijd onderzoekt de Belastingdienst of de burger de

belastingschuid niet in een keer kan betalen Als dat het geval is verleent de

Belastingdienst de betalingsregeljoc^^n wordt de maandelijkse

aflossingstermijn vastgesteid op SoVoJi an de betalingscapaciteit
burger De belastingschuid dient dan in maximaal 12 maanden te worden

afgelost
• Bij de beoordeling van het verzoek om uitstel spelen niet alleen de

omstandigheden van dat moment een rol Als de burger in het verleden

van de
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bijvoorbeeld niet heeft gereserveerd voor redelijkerwijs voorzienbare schulden

of nalatig is geweest bij het doen van aangiften of betalingen kan dit een rol

spelen bij het toestaan en verlengen van een betalingsregeling of bij het

stellen van voorwaarden bij een betalingsregeling
• In bijzondere gevallen kan de Belastingdienst bij particulieren deze looptijd

verlengen Ook kan de Belastingdienst een resterende belastingschuld buiten

invordering laten of kwijtschelden

Beslispunt 2

paragraaf 7 3 in strategic

Betalingsregeling bij fraude

Kunt u zich er in vinden dat toeslagschulden die het gevolg zijn van

fraude zo snel mogelijk worden afgelost en dat voor deze schulden

daarom geen standaard betalingsregeling kan worden afgesloten

kernpunten
• Knelpunt ook een standaard of persoonlijke betalingsregeling bij

fraude Burgers met toeslagschuld die het gevolg is van fraude kunnen deze

aflossen met een standaard betalingsregeling ook als zij de toeslagschuld
direct kunnen betalen of in minder dan 24 maanden

Voor de persoonlijke betalingsregeling geldt dat tot 1 juli 2020 artikel 7 lid 6

van de Uitvoeringsregeling Awir bepaalde dat deze niet mogelijk was als het

ontstaan van de terugvordering te wijten is aan opzet of grove schuld

Aangezien de toepassing van het OGS criterium bij terugvordering
disproportionele gevolgen heeft gehad voor toeslaggerechtigden met een

terugvorderingsbeschikking heeft het kabinet besloten dat een burger ook in

gevai van fraude recht heeft op een persoonlijke betalingsregeling waarbij de

restschuld buiten invordering wordt gelaten Door buiten invorderingstelling
van een toeslagschuld die ontstaan is door fraude kan fraude lonend zijn

• Ambitie geen standaard betalingsregeling bij fraude en een

aangepaste persoonlijke betalingsregeling bij fraude

Een toeslagschuld die het gevolg is van fraude dient zo snel mogelijk maar

met inachtneming van de betalingscapaciteit van de burger volledig te

worden betaald Dus als de burger een toeslagschuld als gevolg van fraude

ineens eerder of later dan 24 maanden kan betalen moet hij dat doen Dat

betekent dat deze burger geen recht heeft op een standaard

betalingsregeling De burger dient een dergelijke schuld ook volledig te

voldoen hetgeen betekent dat hij ook geen recht heeft op een persoonlijke
betalingsregeling Een burger die een toeslagschuld heeft die het gevolg is

van fraude maar die een beperkte betalingscapaciteit heeft moet echter wel

de gelegenheid krijgen om deze via een persoonlijke betalingsregeling in

termijnen te betalen Daarbij geldt dan wel dat de dat ook een toeslagschuld
die het gevolg is van fraude volledig afbetaald wordt De aflossingstermijn
wordt vastgesteld op basis van de betalingscapaciteit van de burger De

betalingsregeling loopt totdat de volledige toeslagschuld is voldaan Dat

betekent dat de looptijd van de betalingsregeling meer dan 24 maanden kan

zijn en dat er geen sprake is van een restschuld

Verschil met Belastingdienst Bij de beoordeling van het verzoek om

uitstel speeit ook de achtergrond en oorzaak van de belastingschuld een rol

De aanpassing van de voorwaarden van de

betalingsregelingen vergt een wijziging van de Leidraad Invordering 2008 en

de Uitvoeringsregeling Awir De keus vereist aanpassing vahTe Leidraad

Invordering 2008 en de Uitvoeringsregeling Awir Bij de uitvoeringstoets zal

moeten worden bezien hoe in de systemen burgers met toeslagschulden die

het gevolg zijn van fraude kunnen ui^luiten van h et aanbod voor een

standaard betalingsregeling Belangrijke vraag is of in de systemen een

betalingsregeling kan worden opgenomen die langer of korter duurt dan 24
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^ maanden Dit zal ook duidelijkheid moeten verschaffen over prioritering IV

portefeuille en Implementatietermijn De aanpassing van de voorwaarden van

de betalingsregelingen vergt een v\ ijziging van de Leidraad Invordering 2008

en de Uitvoertngsregeling Awir

BLOK IIA STANDAARD BETALINGSREGELING deel 2 strategic

Beslispunt 3 korte termijn Onderzoek fparagraaf 7 1 in strategic
Kunt u zichi vinden in een onderzoek naar een standaard

betalingsregeling met verrekening

kernpunten
• Kneipunt A Omdat burgers de afiossingstermijn maandeiijks zelf over

moeten maken bestaat het risico dat zij op enig moment om welke reden

ook verzuimen te betalen Dat heeft vaak tot gevolg dat de betalingsregeling
wordt beeindigd en burgers in de dwanginvordering belanden

• Ambitie Toeslagen wil meer en eenvoudigere betalingsmogelijkheden
bieden zoals automatische incasso IDEAL en een QR code in een brief

• Kneipunt B Tot maart 2021 had de burger ook de optie om de

afiossingstermijn door Toeslagen te laten verrekenen met het

toeslagvoorschot Omdat Toeslagen bij een dergelijke verrekening de

beslagvrije voet niet kon toepassen terwiji zij daartoe wel wettelijk verplicht
was konden burgers onder het bestaansminimum uitkomen Daarom maakt

Toeslagen geen gebruik meer van deze vorm van betaling
• Ambitie Toeslagen wll onderzoeken hoe het verrekenen met

toeslagvoorschotten als een manier om aflossingstermijnen te betalen weer

mogelijk kan worden HierbiJ is wel van belang dat het bestaansminimum

geborgd is en de burger wetenschap heeft van het feit dat het termijnbedrag
wordt verrekend met een toeslagvoorschot waarbij het ook een belangrijke
voorwaarde is dat de burger net als bij overige automatische

betalingsmogelijkheden de verrekening per ommegaande kan stoppen
• Verrekening zowel in geval van betaling in het kader van een

betalingsregeling als in geval van dwanginvordering vergt wet een heldere en

overzichtelijke communicatie Het moet voor de burger duidelijk zijn dat de

lagere uitbetaling van het voorschot niet betekent dat zijn toeslagrecht is

verlaagd en hoe zijn toeslagschuld afneemt

• Impiementatie De burger verwacht eenvoudige betalingsregelingen zoals

de burger die ook kent bij andere instances en bedrijven Het vereist ook IV

capaciteit Binnen de IV portefeuille meet worden bekeken hoe dit past in de

stapeling en prioritering en wanneer dit kan worden gerealiseerd Het is goed
om die ambitie te benoemen maar ook aan te geven en daar een realistische

horizon bij te melden

Beslispunt 4

paragraaf 7 2 in strategic

meer flexibele voorwaarden

Kunt u zich vinden in de ambitie om de voorwaarden van de

betalingsregeling aan te passen aan de omstandigheden van de burger
maar waarbij het bedrag van de af te lossen schuld ongewijzigd blijft

kernpunten
• Kneipunt inflexibele voorwaarden Zowel de standaard betalingsregeling

als de persoonlijke betalingsregeling heeft een vaste looptijd van 24 maanden

en een vaste afiossingstermijn Deze kunnen niet aan de persoonlijke en

financiele omstandigheden van de burger worden aangepast De burger kan

Pagina 5 van 29

1626771 00008



nu wel uit eigen beweging een hoger bedrag betalen dan de standaard

aflossingstermijn van 1 24® van de toeslagschuld
• Ambitie meer flexibele voorwaarden Toeslagen wil meer ruimte voor

maatwerk bij de standaard betalingsregeling en de persoonlijke

betaiingsregeling Als een burger een betalingsregeling wil hebben van minder

dan 24 maanden dan moet dat mogeiijk zijn De burger kan nu wel uit eigen

beweging een hoger bedrag betalen dan de standaard aflossingstermijn van

1 24® van de toeslagschuld Ook moet de betalingsregeling op verzoek van de

burger voor een korte periode kunnen worden opgeschort waardoor de

looptijd met de termijn van de opschorting wordt verlengd of de

aflossingstermijn voor een korte periode kunnen worden verlaagd en waarbij
de looptijd zodanig wordt verlengd of de resterende aflossingstermijnen
zodanig worden verhoogd dat er niet minder wordt afgelost Uiteraard

worden deze verzoeken niet onbeperkt gehonoreerd Als de burger structureel

problemen heeft om aan zijn aflossingsverplichtingen te voldoen zal Toeslagen
hem adviseren om een persoonlijke betalingsregeling aan te vragen

• Verschil met Belastingdienst De Belastingdienst kan onder bijzondere
voorwaarden bij particulieren de maximale looptijd van 12 maanden

verlengen In de invorderingsstrategie van de Belastingdienst is meer

flexibiliteit van de betalingsregeling niet als ambitie opgenomen
• De aanpassing van de voorwaarden van de

betalingsregelingen vergt een wijziging van de Leidraad Invordering 2008 en

de Uitvoeringsregeling Awir Dit vereist echter wel IV capaciteit Binnen de IV

portefeuille moet worden bekeken hoe dit past in de stapeling en prioritering
en wanneer dit kan worden gerealiseerd Het is goed om die ambitie te

benoemen maar ook aan te geven en daar een realistlsche horizon bij te

melden

Beslispunt 5

paragraaf 8 1 in strategic
Burgergerichte betalingsregeling

Deelt u het streven om meerdere terugvorderingen in een standaard

betalingsregeling op te nemen

kernpunten
• Knelpunt vorderingsgerichte betalingsregeling Toeslagen biedt voor

elke teruQvordering een aparte standaard betalingsregeling aan Daardoor

kunnen burgers meerdere standaard betalingsregelingen voor meerdere

toeslagsoorten en meerdere toeslagjaren hebben Dat is niet alleen

onoverzichtelijk voor zowel Toeslagen als de burger maar vergroot ook het

risico dat de burger ongemerkt onder het bestaansminimum komt en of een

of meer betalingsregeling en niet nakomt

• Ambitie burgergerichte betalingsregeling Toeslagen spreekt met de

burger voor alle terugvorderingen een standaard betalingsregeling af

Eventuele nieuwe terugvorderingen worden opgenomen in een lopende
standaard betalingsregeling Zo wordt een overzichtelijke schuldsituatie

gecreeerd met minimale en heldere correspondentie waarbij duidelijk is wat

de aflossingstermijn van de burger is en of deze nog door de burger kan

worden betaald

De aanpassing van de voorwaarden van de

betalingsregelingen vergt een wijziging van de Leidraad Invordering 2008 en

de Uitvoeringsregeling Awir Daarnaast vergt de automatische opname van

een nieuwe terugvordering in een lopende betalingsregeling aanpassingen in

de systemen zodat deze ambitie niet op korte termijn uitvoerbaar is

De keus vereist aanpassing van de Leidraad Invordering 2008 en de

Uitvoeringsregeling Awir Bij de uitvoeringstoets zal moeten worden bezien

wat mogeiijk is in de prioritering van de IV portefeuille en daarmee de

implementatietermijn Hierin moet worden meegenomen of en hoe de
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mogelijkheid die staat in Leidraad invordering 2008 dat de burger kan

verzoeken om een nieuwe toeslagschuld in een iopende betalingsregeling op
te nemen al voidoende aanknopingspunten biedt en wat daar op dit moment

in de praktijk mee gebeurt

BLOK IIB PERSOONLIJKE BETALINGSREGELINGEN hoofdstuk 9

strategic

Huidige situatie

• In de terugvorderingsbeschikking staat ook dat de burger een persooniijke

betalingsregeiing kan aanvragen als bij de afiossingstermijn van de standaard

betalingsregeiing niet kan betaien Met die aanvraag verzoekt de burger aan

Toesiagen om de afiossingstermijn te verlagen
• Bij de aanvraag moet de burger op een aanvraagformulier zijn inkomsten

uitgaven bezittingen en schulden invullen Aan de hand van deze gegevens

berekent Toesiagen de maandelijkse betalingscapaciteit van de burger Op
basis van die betalingscapaciteit wordt de afiossingstermijn vastgesteld De

looptijd van de persooniijke betalingsregeling is gelijk aan de looptijd van de

standaard betalingsregeling 24 maanden

• Een verlaging van de afiossingstermijn heeft tot gevolg dat de toeslagschuld
niet volledig wordt afgelost en er dus aan het einde van de looptijd nog

toeslagschuld resteert de restschuld Deze restschuld wordt buiten

invordering gelaten onder de voorwaarde dat die schuld nog drie jaar wordt

verrekend met eenmalige toeslagtegemoetkomingen en teruggaven

inkomstenbelasting

Betalingsregeling Belastingdienst
Alleen als de burger niet kan betaien heeft hij recht op een betalingsregeling
Deze heeft een looptijd van maximaal 12 maanden

De Belastingdienst kan op verzoek van de burger toestaan dat nieuwe

belastingaanslagen waarvan het ontstaan of onbetaald laten niet aan de

belastingschuldige kan worden toegerekend in een bestaande

betalingsregeling worden opgenomen

De looptijd kan onder bijzondere omstandigheden worden verlengd Aan het

einde van de looptijd kan een eventuele restschuld worden kwijtgescholden

Bij zowel de betalingsregeling van de Belastingdienst als de persooniijke
betalingsregeling van Toesiagen lost de burger niet meer af dan hij op basis

van zijn betalingscapaciteit kan en wordt aan het einde van de looptijd de

schuld niet meer ingevorderd

Persooniijke betalingsregelingen
kernpunten
• Looptijd betalingsregeling Toesiagen Als de looptijd van 24 maanden van de

standaard betalingsregeling en de persooniijke betalingsregeling gelijk wordt

getrokken met de looptijd van 12 maanden van de Belastingdienst wordt de

afiossingstermijn van de standaard betalingsregeling 50 hoger waardoor

deze minder vaak binnen de betalingscapaciteit van de burger zal vallen

Hierdoor zullen meer burgers in aanmerking komen voor een persooniijke
betalingsregeling zodat minder vaak de volledige toeslagschuld za worden

afgelost Dit zal meer van de uitvoering vergen omdat dan vaker de

persooniijke omstandigheden beoordeeld moeten worden

• Daarnaast lost de burger met een persooniijke betalingsregeling 12 maanden

korter op de toeslagschuld af zodat ook daardoor ook hogere restschuld

overblijft Daar staat tegenover dat een burger korter op het

bestaansminimum blijft
• Omdat bij een persooniijke betalingsregeling de restschuld niet meer wordt

ingevorderd is er sprake van sanering van toeslagschuld Vanuit dat
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