Geen invorderingsrente opstart
Toeslagen

Impact:

beperkt / middelgroot / ingrijpend

Interactie burgers/bedrijven
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Maakbaarheid systemen
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Handhaafbaarheid
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Fraudebestendigheid
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Complexiteitsgevolgen

x

Risico procesverstoringen:
Uitvoeringskosten

incidenteel

• Dienstverlening
• Handhaving/toezicht
• Automatisering
Personele gevolgen:
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Beslag portfolio:
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Beschrijving voorstel/regeling
Toeslagen biedt alle belanghebbenden, waarbij
terugvorderingen in verband met COVID-19 in de
periode van 23 maart 2020 tot en met vorderingen met
een dagtekening van 28 februari 2022 waren
opgeschort bij de hervatting van de invorderingsactiviteiten de mogelijkheid aan om deze terugvorderingen (gebundeld) ineens of binnen 24 maanden
te voldoen. Dit wetsvoorstel regelt dat bij deze
specifieke groep, voor zover zij gebruik maken van dit
aanbod, er geen invorderingsrente wordt gerekend over
het betaalde.

Interactie burgers/bedrijven
Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen.
Toeslaggerechtigden worden geïnformeerd over de
opstart, waaronder het aanbod om de vorderingen in
termijnen te voldoen zonder dat er invorderingsrente in
rekening wordt gebracht. Deze informatie wordt ook in
een publiekscampagne en op de website van Toeslagen
opgenomen.
Maakbaarheid systemen
De noodzakelijke systeemaanpassingen kunnen tijdig
worden gerealiseerd.
Handhaafbaarheid
Niet van toepassing.
Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Complexiteitsgevolgen
De complexiteitsgevolgen zijn naar verwachting klein,
omdat het aan- of uitzetten van invorderingsrente op te
betalen vorderingen een bestaande functionaliteit is in
de inningssystemen.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is aanwezig als er op
grote schaal toeslaggerechtigden op individueel niveau
recht blijken te hebben en een verzoek doen op het
aanbod om af te betalen zonder invorderingsrente,
maar dat dit aanbod hen niet heeft bereikt. Dit vergt
dan handmatige verwerking. Dit risico wordt klein
geacht.
Uitvoeringskosten
De werkzaamheden zijn op te vangen binnen het
reguliere proces. Er zijn geen incidentele of structurele
kosten.
Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 juli 2022.
Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.

