
BIJLAGE 1 Huidig (corona)invorderingsbeleid 

 

Het huidige corona-(invorderings)beleid op hoofdlijnen: 

Uitstel van betaling: 

 
  Laagdrempelig (generiek) uitstel van betalingsverplichtingen voor 

ondernemers tot 1 april 2022. 
  Uitstel geldt voor de meeste nationale belastingmiddelen. 
  Intrekken of weigeren van uitstel is in beginsel mogelijk als coronacausaliteit 

evident ontbreekt en in misbruiksituaties.1 
  De opgebouwde belastingschuld mag in 5 jaar worden afgelost met ingang 

van 1 oktober 2022. Hoofdregel is dat dit in 60 gelijke maandelijkse 
termijnbedragen gebeurt. De betalingsregeling geldt voor de totale 
belastingschuld van de ondernemer tot 1 april 2022, dus ook voor eventuele 
pre-coronaschulden.  

  Tot 1 juli 2022 wordt er slechts 0,01% (invorderings-)rente in rekening 
gebracht over de belastingschuld; vanaf 1 juli zal de rente stapsgewijs worden 
verhoogd tot het oude niveau van 4% per 1 januari 2024. 

  Momenteel zitten naar de meest actuele stand ca 280.000 ondernemers in de 
uitstelregeling en bedraagt de totaal openstaande belastingschuld ca € 21 
miljard (cijfers d.d. 31 mei 2022).  

Sanering: 

 
  In de kern gezonde bedrijven die de opgebouwde belastingschuld niet binnen 

5 jaar kunnen aflossen kunnen om sanering van hun schulden verzoeken. 
Sanering is alleen mogelijk als alle schuldeisers akkoord zijn met het 
prijsgeven van een deel van hun vordering, waarbij rekening wordt gehouden 
met zekerheden en preferentie posities.  

  Om saneringsakkoorden kansrijker te maken stelt de Belastingdienst zich 
vanaf 1 augustus 2022 (tot 1 oktober 2023) tijdelijk soepeler op door de 
fiscale preferentie niet op te eisen. 

  Ook neemt de Belastingdienst bij saneringsverzoeken tijdelijk (vanaf begin 
2021 tot nader order) een soepele houding aan, dat wil zeggen dat deze bij 
twijfel worden toegewezen.  
 

Pauzering dwanginvordering: 
 
  Gedurende de coronacrisis (de afgelopen twee jaar) is de dwanginvordering 

gepauzeerd. Dat houdt in dat ondernemers (en particulieren) met een 
belastingschuld, ongeacht de oorzaak van de belastingschuld, niet met 
invorderingsmaatregelen te maken hebben gekregen, ook al was er geen 
formeel uitstel van betaling verleend (uitzonderingen daargelaten). 

  In februari van dit jaar is de dwanginvordering stapsgewijs weer opgestart 
met extra aandacht voor zorgvuldige communicatie. Zo worden dwangbevelen 
voorafgegaan door een brief waarin een handelingsperspectief staat vermeld. 
Ook wordt zoveel mogelijk (in beginsel telefonisch) contact opgenomen 
voordat invorderingsmaatregelen worden getroffen.  

 
1 Tot nu toe is dit in de praktijk beperkt gebeurd. 


