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Samenvatting 
Per 1 januari 2013 wijzigt de renteregeling uit de Invorderingswet 1990 (IW 1990). De wijzigingen 
van de renteregeling betreffen vooral het vergoeden van invorderingsrente. Invorderingsrente is de 
rente die de gemeente aan een belastingschuldige in rekening brengt bij overschrijding van de 
voor de belastingaanslag geldende enige of laatste betalingstermijn. 
Vergeleken met de huidige regeling is de nieuwe regeling voor belanghebbenden iets ongunstiger 
en voor de overheid juist iets gunstiger. 

De wijzigingen in hoofdlijnen 
Geen vergoeding invorderingsrente meer als de gemeente de aanslag vermindert; 
Nog wel vergoeding invorderingsrente als uitstel van betaling is gevraagd, maar niet gekregen 
en de gemeente vermindert de aanslag alsnog; 
De invorderingsrente is voortaan gelijk aan de wettelijke rente. 

Wat moet de gemeente (het college) doen? 
De uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen aanpassen; 
De belastingplichtigen informeren, bijvoorbeeld bij de aanslagoplegging. 

In deze ledenbrief informeren wij u over de achtergrond en de inhoud van de wijzigingen en de 
gevolgen die de wijzigingen hebben voor de gemeentelijke regelgeving. 

Voor raadsleden is deze ledenbrief vooral ter kennisneming. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Per 1 januari 2013 wijzigt de renteregeling uit de Invorderingswet 1990 (IW 1990). De wijzigingen 
van de renteregeling betreffen vooral het vergoeden van invorderingsrente. Invorderingsrente is de 
rente die de gemeente aan een belastingschuldige in rekening brengt bij overschrijding van de 
voor de belastingaanslag geldende enige of laatste betalingstermijn. Vergeleken met de huidige 
regeling is de nieuwe regeling voor belanghebbenden iets ongunstiger en voor de overheid juist 
iets gunstiger. Voor wat betreft het in rekening brengen van rente door de ontvanger brengt de 
nieuwe renteregeling geen veranderingen met zich mee. Dat wil zeggen dat onder het nieuwe 
renteregime nog steeds rente in rekening wordt gebracht over het op de vervaldag nog 
openstaande bedrag van de belastingaanslag tot de dag van betaling. Nieuw is ook dat de 
invorderingsrente voortaan geiijk is aan de wettelijke rente. 
De nieuwe renteregeling geldt ook voor lokale overheden. De regeling is onderdeel van het 
Belastingplan 2012 (Stb. 2011, 639). Artikel XXIX van het Belastingplan wijzigt de artikelen 28 en 
29 van de IW 1990 en introduceert twee nieuwe wetsartikelen in de IW 1990 (28a en 28b). 

In deze ledenbrief informeren wij u over de achtergrond en de inhoud van de wijzigingen en de 
gevolgen die de wijzigingen hebben voor de gemeentelijke regelgeving. 

Achtergrond nieuwe renteregeling 
In de nieuwe renteregeling vergoedt de invorderingsambtenaar - anders dan nu - geen rente over 
een terugbetaling die het gevolg is van een herziening of vermindering van een reeds betaalde 
belastingaanslag. De belanghebbende die het niet eens is met zijn belastingaanslag heeft een 
keuze: 

hij kan het bedrag van de belastingaanslag betalen vooruitlopend op de uitkomst van een 
bezwaarprocedure, of 
hij kan de invorderingsambtenaar om uitstel van betaling vragen. 



In de praktijk wordt dit uitstel nagenoeg altijd verleend. Als een belanghebbende uitstel van 
betaling heeft gekregen en hij wordt vervolgens in de procedure in het gelijk gesteld dan heeft hij 
geen financieel nadeel geleden. De belanghebbende die er voor kiest vooruitlopend op de 
procedure de belastingaanslag te betalen, krijgt als hij in het gelijk wordt gesteld, uiteraard de door 
hem te veel betaalde belasting terug maar die gaat niet langer meer gepaard met een 
rentevergoeding. In het incidentele geval dat de belanghebbende na een verzoek daartoe geen 
uitstel van betaling heeft gekregen en eveneens in het gelijk wordt gesteld, wordt nog wel rente 
vergoed. Nieuw is ook dat de ontvanger rente vergoedt als hij te lang doet over een uitbetaling van 
een belastingteruggaaf. 

Dit betekent dat het belangrijk is om belanghebbenden erop te attenderen dat zij in het geval van 
bezwaar tegen een opgelegde belastingaanslag ook uitstel van betaling moeten aanvragen, willen 
zij voor een eventuele rentevergoeding in aanmerking komen. Voor zover nodig, adviseren wij u 
uw informatie aan belanghebbenden hierop aan te passen. 

Rente in rekening brengen (artikel 28 IW 1990) 
De gemeente brengt rente in rekening als een belastingschuldige te laat is met het betalen van 
zijn belastingaanslag. Te laat wil zeggen: bij overschrijding van de enige of laatste betalingstermijn 
die voor de belastingaanslag geldt. Wordt er met de belastingaanslag een belastingaanslag 
verrekend die betrekking heeft op dezelfde belasting en hetzelfde tijdvak, dan wordt er ter zake 
van deze verrekening geen invorderingsrente in rekening gebracht. 
Het tijdvak waarover de invorderingsrente enkelvoudig wordt berekend vangt aan op de dag na de 
enige of laatste betaaltermijn en eindigt op de dag voorafgaand aan die van de betaling. 

Wanneer wordt rente vergoed? (artikel 28a en artikel 28b IW 1990) 
De gemeente vergoedt met ingang van 1 januari 2 0 1 3 niet meer in alle gevallen rente. Vanaf 
1 januari vergoedt de gemeenten alleen nog in de volgende twee gevallen rente: 
1. De gemeente vergoedt rente als zij meer dan zes weken te laat is met het terugbetalen van 

belastinggeld aan de belanghebbende. U kunt hierbij denken aan de situatie waarin de 
gemeente een definitieve aanslag oplegt die lager is dan een eerder opgelegde voorlopige 
aanslag. Als het aan de belanghebbende te wijten is dat de uitbetaling niet tijdig plaatsvindt, 
bijvoorbeeld als de belanghebbende een onjuist rekeningnummer aan de gemeente heeft 
verstrekt, dan wordt geen invorderingsrente vergoed. 
Het tijdvak waarover de invorderingsrente enkelvoudig wordt berekend vangt aan op de dag 
na de dagtekening van de tot uitbetaling strekkende belastingaanslag of beschikking en 
eindigt op de dag voorafgaand aan die van de betaling. 

2. Als een belanghebbende in verband met zijn bezwaarschrift uitstel van betaling heeft 
gevraagd en dit uitstel door de ontvanger bij beschikking is afgewezen. De gemeente vergoedt 
rente als de belanghebbende in de bezwaarprocedure in het gelijk wordt gesteld. 
Het tijdvak waarover de invorderingsrente wordt berekend vangt aan op de dag na de dag 
waarop de belastingaanslag ingevolge artikel 9 van de IW 1 9 9 0 invorderbaar is en eindigt zes 
weken na de dagtekening van de vermindering of de herziening. Houdt u er rekening mee dat 
als in de gemeentelijke belastingverordening een van artikel 9 afwijkende invorderingstermijn 
is opgenomen, u van laatstbedoelde termijn dient uit te gaan. 
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Rentepercentage (artikel 29 IW 1990) 
De huidige renteregeling kent een eigen rentepercentage dat elk kwartaal wordt vastgesteld en 
gepubliceerd. Met ingang van 1 januari is het percentage van de invorderingsrente gelijk aan dat 
van de wettelijke rente zoals die geldt voor niet-handelstransacties. Het percentage van de 
wettelijke rente wordt bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld. 
Het percentage van de wettelijke rente wordt met ingang van 1 januari 2 0 1 3 ook toegepast op 
belastingaanslagen over eerdere jaren, met dien verstande dat de wettelijke rente wordt berekend 
vanaf 1 januari 2 0 1 3 en dat voor de renteperiode die daarvóór ligt, het 'oude' rentepercentage van 
toepassing is. 

Gevolgen voor de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 
De wijziging van de renteregeling heeft ook gevolgen voor de Uitvoeringsregeling gemeentelijke 
belastingen. De modeluitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen wijzigen wij als volgt: 

in de aanhef en artikel 1, eerste lid, vervalt de verwijzing naar artikel 2 9 IW 1 9 9 0 , 
- artikel 5, eerste lid, vervalt. Het tweede en (facultatieve) derde lid worden vernummerd tot 

1 en 2 . 

Toelichting: omdat artikel 2 9 IW 1 9 9 0 geen verwijzing meer bevat naar een ministeriële regeling 
(voor gemeenten: collegebesiuit) kan artikel 5, eerste lid van de modeluitvoeringsregeling 
vervallen. Hierdoor wordt ook in de aanhef en in artikel 1, eerste lid, de verwijzing naar artikel 2 9 
IW 1 9 9 0 geschrapt. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

A-

mr. R.J.J.M. Pans 
voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 

onderwerp Wijziging regeling invorderingsrente datum 1 9 december 2 0 1 2 0 3 / 0 3 


