
Voorstel

Aan Agendapunt
Het Dagelijks Bestuur van de BWB

Onderwerp Datum
Corona uitstel en (tijdelijke) verlaging 20 mei 2020
invorderingsrente

Inleiding en voorstel
Invorderingsrente wordt in rekening gebracht over betaalde bedragen na de betalingstermijn van de 
aanslagen. Wettelijk is de regeling van het berekenen van invorderingsrente opgenomen in de 
Invorderingswet 1990 direct van toepassing op de BWB. In de beginfase van de Coronacrisis is de 
verlaging van de invorderingsrente met ingang van 23 maart door het Rijk ook direct bij de BWB 
ingevoerd. 
Het Rijk heeft in april de invorderingsrente echter verlaagd met terugwerkende kracht in een 
beleidsbesluit en de Invorderingswet 1990 niet gewijzigd.
Het dagelijks bestuur wordt daarom voorgesteld de verlaging en de duur van de verlaging van de 
invorderingsrente bij de BWB in een besluit vast te leggen. 

Toelichting
Het Rijk heeft in maart een noodpakket aan maatregelen voorgesteld voor behoud banen en 
economie vanwege de Corona uitbraak. Ook de BWB heeft in de beginfase van Corona 
maatregelen genomen om in ieder geval financieel het Corona leed te verzachten. Voor 
ondernemers is een coulance regeling voor wat betreft de betaaltermijn van de aanslagen 
ingevoerd en de invordering van de aanslagen is opgeschort tot en met 30 juni. Tegelijkertijd is de 
verlaging van de in rekening te brengen invorderingsrente naar 0% in het systeem ingevoerd gelijk 
het Rijk. De wettelijke regeling van de invorderingsrente in de Invorderingswet 1990 geldt direct 
voor de BWB en overname van het verlaagde % was (en is) logisch. Het Rijk heeft inmiddels een 
aantal Corona maatregelen in regelgeving vastgelegd. De tijdelijke verlaging van de 
invorderingsrente is niet vastgelegd in een wijziging van de Invorderingswet 1990. De verlaging is 
vastgelegd in een beleidsbesluit van de Staatssecretaris van Financiën. De Invorderingswet 1990 
geldt direct voor de BWB, een beleidsbesluit niet. Dergelijke beleidsbesluiten zijn in de GR BWB 
belegd bij het dagelijks bestuur. Aansluiting bij de verlaging van de invorderingsrente is gelet op de 
ernst van de Corona crisis en de Invorderingswet 1990 logisch. In het besluit van het dagelijks 
bestuur wordt de datum van 23 maart aangehouden als datum van ingang van de verlaging en 
deze verlaging geldt tot en met 30 juni. Deze data sluiten aan bij het rijksbeleid, de eerdere invoer 
van het lagere % invorderingsrente in het systeem en de Corona coulance uitstel regeling van de 
BWB. Niet bekend is hoeveel invorderingsrente minder zal worden ontvangen dan zonder deze 
verlaging. Deze rente wordt pas achteraf na ontvangst van de betaling berekend en is afhankelijk 
van het tijdstip van de betaling. 



Besluit

Van Agendapunt
Het Dagelijks Bestuur van de BWB  

Onderwerp Datum
Corona uitstel en (tijdelijke) 20 mei 2020
verlaging invorderingsrente

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-
Brabant;

gelezen: 
het voorstel met boven aangehaald onderwerp;

gezien:
de beraadslagingen op voornoemde datum;

gelet op:
de Corona crisis, artikel 18, letter e en j Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking 
West-Brabant, artikel 28, lid 1 en artikel 29 Invorderingswet 1990, artikel 231, lid 1 Gemeentewet en 
artikel 123, lid 2 Waterschapswet;

besluit:
in afwijking van artikel 29 van de Invorderingswet 1990 de invorderingsrente die ingevolge artikel 
28, eerste lid, Invorderingswet 1990 in rekening wordt gebracht tijdelijk te verlagen naar 0%.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 23 maart 2020 en wordt 
toegepast tot en met 30 juni 2020.  

Aldus vastgesteld op

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking West-Brabant;

de secretaris, de voorzitter,

drs. P.C.A.M. Stoffelen  drs. Th.J.J.M. Schots


