
 
Adviesmemo  

 

Onderwerp 

Tijdelijke verlaging invorderingsrente naar 0,01% 

Te besluiten om 

• De in rekening te brengen invorderingsrente tijdelijk te verlagen naar 0,01% 

Inleiding 

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet een breed pakket aan noodmaatregelen aan de Tweede Kamer 

aangekondigd in verband met de coronacrisis. Eén van de maatregelen is de verlaging van de 

invorderingsrente van 4% naar 0,01% per 23 maart 2020. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de in rekening 

te brengen invorderingsrente. Deze maatregel tot verlaging geldt niet automatisch bij de invordering van 

lokale belastingen.  

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 de BghU ook tijdelijk te verlagen naar 0,01%. 

Beschrijving van de situatie 

Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald 

vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel 

van betaling aanvragen wordt voorgesteld de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk te verlagen 

van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden.  

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 de 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. 

Gevraagd besluit 

Door middel van bijgevoegd besluit met terugwerkende kracht met ingang van 23 maart 2020 de in 

rekening te brengen invorderingsrente te verlagen naar 0,01% tot het moment waarop de tijdelijke verlaging 

van de invorderingsrente naar 0,01% door het Rijk stopt.   

Bijlagen 

1. Besluit, inhoudende, het tijdelijk verlagen van het percentage invorderingsrente 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 juni 2020, 

De voorzitter,      De secretaris,  

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


