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A.BC. 20/13 

 

Onderwerp: Verlenging afgiftetermijn automatische incasso 

 

Inleiding 

SVHW heeft een interne projectgroep gevormd, zich bezig houdt met de verruiming van de 

betalingsmogelijkheden. Deze projectgroep heeft een tweeërlei doel:  

 

 in het kader van het maatschappelijk verantwoord invorderen het voorkomen van schulden en 

verdere dwanginvorderingsmaatregelen; 

 het optimaliseren van de belastingopbrengst van de deelnemers. 

 

De projectgroep heeft concreet twee voorstellen gemaakt, die beide betrekking hebben op het afgeven 

van de automatische incasso. Het eerste voorstel betreft het bij de aanslag meesturen van een verzoek 

tot het afgeven van automatische incasso aan degenen, die nog geen automatische incasso hebben 

afgegeven. SVHW zal dit bij de aanslagoplegging in 2020 uitvoeren. Het tweede voorstel betreft het 

verlengen van de afgifte termijn voor de automatische incasso. SVHW heeft hiermee in 2019 een proef 

uitgevoerd. Aangezien het invoeren van de verlenging structurele consequenties heeft, legt SVHW dit in 

het kader van de transparantie voor aan het bestuur. 

 

In de bijlagen treft u aan: 

 

 Intern SVHW MT-stuk: Verlenging afgiftetermijn automatische incasso v2.0 (A.B. 20/14) 

 AB Besluit Verlenging afgiftetermijn (A.B. 20/15) 

 

Gewenste behandeling 

U wordt verzocht om in te stemmen met: 

 

1. Het continueren van de verlenging van de afgiftetermijn automatisch incasso voor het 

belastingjaar 2020; 

2. Het aan het einde van het belastingjaar 2020 wederom evalueren van deze verlenging en op 

basis hiervan al of niet te besluiten deze verlenging definitief in te voeren. 

 

Toelichting 

De structurele doorwerking bestaat uit twee aspecten: een vermindering van de opbrengst 

invorderingskosten en een mogelijk geringe verschuiving van de cashflow van de belastingopbrengst 

naar het volgende kalender jaar. 

 

Vermindering opbrengst invorderingskosten 

De vermindering van de opbrengst invorderingskosten bedroeg in 2019 bij benadering 170.000 euro. 

De geprognosticeerde opbrengst invorderingskosten in 2019 eindigen echter op plan. Dit wordt 

veroorzaakt door de wettelijke tariefsverhoging in 2019. Dit is een structurele dekking voor de 

verminderde opbrengst. In 2020 is er wederom sprake van een (beperkte) stijging van de wettelijke 

tarieven (ingeschat positief effect circa. 65.000 euro), waarmee een eventuele hogere afname van 

opbrengst invorderingskosten ten gevolge van de verlenging, maar ook ten gevolge van het versturen 

van het verzoek tot het afgeven van een automatische incasso, kan worden gecompenseerd.  
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Verschuiving van de cashflow 

Doordat de automatische incasso later in het jaar afgegeven kan worden verschuift een gedeelte van de 

betalingstermijnen naar het volgende kalenderjaar. Gelet op het afgegeven aantal (2083) en het feit dat 

er minimaal 4 betalingstermijnen van de grote kohieren in januari/februari nog in het oorspronkelijke 

kalender jaar valt, is het effect op de totale cashflow te verwaarlozen. Bovendien heeft de cashflow 

verschuiving een eenmalig effect, aangezien betrokkenen in het volgende kalenderjaar meegaan in het 

normale betalingsritme en er aan het eind van het volgende jaar wederom een verschuiving zal 

optreden in verband met nieuwe later afgegeven automatische incasso’s. 

 

Overig 

Nvt 

 

Klaaswaal, 5 februari 2020 


