
 
Adviesmemo  

 
Onderwerp 

Getrapte terugkeer naar het oorspronkelijke niveau van de invorderingsrente van 4% 

 

Te besluiten om 

• De in rekening te brengen invorderingsrente getrapt weer terugbrengen naar 4%. Dit percentage 

zal op 01-01-2024 bereikt zijn.  

Inleiding 

Het kabinet heeft het afgelopen jaar uitzonderlijke maatregelen ingezet om de Nederlandse economie 

tijdens de coronacrisis te ondersteunen. De economie stond er ondanks de crisis goed voor en ook de 

verwachtingen waren goed. Daarom liepen de meeste belastingmaatregelen per 30 september 2021 af. 

Vanaf 1 oktober 2021 zijn ondernemers weer verplicht om tijdig belasting te betalen. Terugbetaling van 

de belastingschuld start vanaf 1 oktober 2022.  

De invorderingsrente die de rijksbelastingdienst hanteert, zal per 1 juli 2022 stapsgewijs worden 

verhoogd naar het gebruikelijke niveau van 4%. 

Bij de invordering van waterschaps- en gemeentelijke belastingen wordt wel altijd zoveel mogelijk 

aangesloten bij de invordering zoals die voor de Rijksbelastingdienst geldt. Dit is zo ook vertaald in onze 

Leidraad invordering. Hierom wordt voorgesteld om de invorderingsrente bij de invordering van de 

belastingen door BghU ook stapsgewijs te verhogen naar 4% 

Beschrijving van de situatie 

 

Wie een belastingaanslag niet op tijd betaalt, moet invorderingsrente betalen. Het is een vergoeding voor 

de misgelopen rente. In navolging van het rijk hebben gemeenten, in verband met de coronacrisis, het 

percentage in rekening te brengen invorderingsrente verlaagd van 4% naar 0,01%. Tot 30 juni 2022 blijft 

dit zo.  

Voorstel is nu om vanaf 1 juli 2022 de invorderingsrente stapsgewijs omhoog te brengen tot het 
uiteindelijk niveau van 4%. Het Rijk doet dit volgens de onderstaande staffel: 
1% vanaf 1 juli 2022; 
2%, op 1 januari 2023; 
3%, op 1 juli 2023; en 
4% vanaf 1 januari 2024. 
 

Begin november was het kabinet nog van plan om de invorderingsrente per 1 januari 2022 te verhogen. 

Vanwege de oplopende coronabesmettingen, de bijbehorende maatregelen en mogelijke financiële impact 

daarvan op inwoners en ondernemers, besloot het kabinet om de renteverhoging uit te stellen.  

 

Wettelijke grondslag 

Normaal gesproken is de op grond van artikel 29 Invorderingswet 1990 vastgestelde Invorderingsrente 

voor de rijksbelastingen onverkort van toepassing op de lokale belastingen. 

In de wet is echter bepaald dat de invorderingsrente niet lager kan zijn dan 4%. Dit betekent dat als de 

wettelijke rente bij algemene maatregel van behoorlijk bestuur wordt verlaagd naar 0,01%, dit geen 

gevolgen heeft voor de hoogte van de invorderingsrente. 

Hierom heeft het kabinet in afwijking van artikel 29 Invorderingswet 1990 een beleidsbesluit genomen om 

de invorderingsrente tijdelijk te verlagen naar 0,01%. Dit beleidsbesluit is niet automatisch van toepassing 

op lokale belastingen.  

Op grond van onze Gemeenschappelijke Regeling is het bestuur van BghU bevoegd tot het uitoefenen van 

de bevoegdheden en verplichtingen die bij of krachtens de Invorderingswet 1990, zijn toegekend aan de 



 

Minister van Financiën, de directeur, respectievelijk de colleges. Het bestuur is ook bevoegd tot het stellen 

van nadere regels ter uitvoering van de Invorderingswet 1990. 

Het feit, dat er een andere manier is gekozen om het te rekenen percentage voor lagere overheden vast te 

stellen, creëert de kans om nu ook afwijkende percentages vast te stellen. Die ruimte heeft het bestuur om 

af te wijken en te besluiten om geen invorderingsrente in rekening te brengen. Echter we adviseren om de 

getrapte verhoging van het Rijk te volgen waarmee we willen voorkomen dat er op deze manier in Nederland 

een lappendeken van geldende percentages ontstaat. 

 

Daarnaast is er een praktisch argument (systeeminrichting). We kennen op dit moment maar 1 percentage 

voor bedrijven en particulieren. Dan zouden we, om voor particulieren een lager percentage te hanteren, 

de systematiek moeten aanpassen. De vraag is of de meeste automatiseringssystemen dat zomaar 

aankunnen. Het systeem gaat immers uit van 1 percentage. 

 

Gevraagd besluit 

Door middel van bijgevoegd besluit vanaf 1 juli 2022 de invorderingsrente stapsgewijs omhoog te brengen 

tot het uiteindelijk niveau van 4%. 

 

  Bijlagen 

1. Het Overzicht van rente perspectief per deelnemer per jaar. 

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 maart 2022, 

 

De voorzitter,     De secretaris,  

 

J.C.H. Haan     M. Vrisou van Eck 

 

  



 

Bijlage 

 

 

 
Toelichting 

 

- Uitgangspunt is de afgedragen rente in kalenderjaar 2019 volgens de afdrachten (startpunt) 

- Voor 2020 ontstaat een vermenging van oude tarieven (t/m 23 maart 4% na 23 maart 0,01%) en is 

vanuit de afdrachten 2020 niet vast te stellen welke renteinkomsten n.a.v. oude tarief en welke 

n.a.v. het nieuwe tarief 

 

Vervolgens is voor 2019 vastgesteld welk belastingsaldo per deelnemer geldt, waarover die 4% rente moet 

zijn omgeslagen (“Omgerekende belastingsaldo”). Dat is overall ruim 3,053 mln. 

Om de inschatting naar 2022 te kunnen maken  is  3 x een index van 1% gebruikt (deelnemers rekenen 

een index door in hun tarieven, dat varieert nog al maar voor het gemak houden we 1% aan). Zo 

berekenen we een omgerekend belastingsaldo 2022 uit (uitgaande van hetzelfde betaalgedrag als 2019). 

Vervolgens is daar een getrapte verhoging van de rente% op los gelaten zodat je per kalenderjaar op een 

berekening van rente inkomsten uitkomt (berekende rente inkomsten). 

Deze zijn vergeleken met het niveau 2019 zodat je in de regel t.o.v. niveau 2019 het gat ziet afnemen 

van -87% (2022) naar 0 (2024). 

 

 

Bunnik De Bilt HDSR Houten Lopik Nieuwegein Stichtse Vecht Utr Heuvelrug Utrecht Zeist TOTAAL

Afdracht Feitelijke inkomsten 2019 2.398,10€           6.283,35€       29.631,45€     4.989,80€       742,06€        9.846,72€        -€                      4.675,08€            55.178,98€         8.378,46€       122.124,00€  
rente% 2019 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Omgerekende belastingsaldo 2019 59.952,50€         157.083,75€  740.786,25€  124.745,00€  18.551,50€  246.168,00€   -€                      116.877,00€       1.379.474,50€   209.461,50€  3.053.100,00€   

index 2020 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

index 2021 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

index 2022 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Omgerekende belastingsaldo 2022 61.769,12€         161.843,54€  763.232,81€  128.524,90€  19.113,63€  253.627,14€   -€                      120.418,49€       1.421.273,96€   215.808,39€  3.145.611,98€   

rente% 1e helft 2022 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

rente ink 1e helft 3,09€                   8,09€               38,16€             6,43€               0,96€             12,68€              -€                      6,02€                    71,06€                 10,79€             157,28€               

rente% 2e helft 2022 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

rente ink 2e helft 2022 308,85€               809,22€           3.816,16€       642,62€           95,57€           1.268,14€        -€                      602,09€               7.106,37€           1.079,04€       15.728,06€         

Omgerekende rente inkomsten 2022 311,93€               817,31€           3.854,33€       649,05€           96,52€           1.280,82€        -€                      608,11€               7.177,43€           1.089,83€       15.885,34€         

tov niveau 2019 -87,0% -87,0% -87,0% -87,0% -87,0% -87,0% -87,0% -87,0% -87,0% -87,0%

index 2023 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Omgerekende belastingsaldo 2023 62.386,81€         163.461,98€  770.865,14€  129.810,15€  19.304,77€  256.163,41€   -€                      121.622,67€       1.435.486,70€   217.966,48€  3.177.068,10€   

rente% 1e helft 2023 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

rente ink 1e helft 623,87€               1.634,62€       7.708,65€       1.298,10€       193,05€        2.561,63€        -€                      1.216,23€            14.354,87€         2.179,66€       31.770,68€         

rente% 2e helft 2023 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

rente ink 2e helft 2022 935,80€               2.451,93€       11.562,98€     1.947,15€       289,57€        3.842,45€        -€                      1.824,34€            21.532,30€         3.269,50€       47.656,02€         

Omgerekende rente ink 2023 1.559,67€           4.086,55€       19.271,63€     3.245,25€       482,62€        6.404,09€        -€                      3.040,57€            35.887,17€         5.449,16€       79.426,70€         

tov niveau 2019 -35,0% -35,0% -35,0% -35,0% -35,0% -35,0% -35,0% -35,0% -35,0%

index 2024 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Omgerekende belastingsaldo 2024 63.010,68€         165.096,60€  778.573,79€  131.108,25€  19.497,81€  258.725,04€   -€                      122.838,90€       1.449.841,56€   220.146,14€  3.208.838,78€   

rente% 2024 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Omgerekende rente ink 2023 2.520,43€           6.603,86€       31.142,95€     5.244,33€       779,91€        10.349,00€     -€                      4.913,56€            57.993,66€         8.805,85€       128.353,55€       

Afgedragen rente per deelnemer BghU


