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1165
Vragen van de leden Depla en Crone
(beiden PvdA) aan de staatssecretaris
van Financiën over het terugbetalen
van teveel ontvangen toeslagen.
(Ingezonden 9 maart 2007)
1
Bent u bekend met de toezegging van
de minister van Financiën tijdens het
spoeddebat over de problemen bij de
Belastingdienst op 15 februari 2007
dat de terugvorderingsrente bij teveel
ontvangen huurtoeslag over 2006
kwijtgescholden wordt?
2
Is het waar dat mensen die de
invorderingsrente reeds betaald
hebben dit zelf middels het maken
van bezwaar ongedaan moeten
maken? Zo ja, kunt u aangeven op
welke wijze mensen die reeds de
invorderingsrente voldaan hebben
gewezen worden op de mogelijkheid
tot terugvorderen middels het
indienen van bezwaar?
3
Kan de Belastingdienst in zijn
systemen achterhalen welke mensen
reeds terugvorderingsrente hebben
terugbetaald? Zo ja, waarom krijgen
mensen die de terugvorderingsrente
reeds betaald hebben deze kosten
niet automatisch terug gestort?
4
Is het waar dat mensen die reeds
eerder hebben aangegeven teveel
toeslag te ontvangen geen bezwaar
hoeven te maken tegen de
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invorderingsrente omdat de
invorderingsrente bij deze mensen
ambtshalve wordt kwijtgescholden?
Geldt dit eveneens voor mensen die
de terugvorderingsrente al betaald
hebben?

10
Bent u bereid de invorderingskosten
bij het terugbetalen van toeslagen
voor alle belanghebbenden
ambtshalve kwijt te schelden? Zo
neen, waarom niet?

5
Kunt u aangeven wat de reden is tot
het onderscheiden van verschillende
groepen belanghebbenden, namelijk
belanghebbenden die wel hebben
aangegeven teveel toeslag te hebben
ontvangen en belanghebbenden die
dat niet hebben aangegeven?

11
Deelt u de mening dat voor het
kwijtschelden dan wel terug betalen
van de terugvorderingsrente en
terugvorderingskosten een zo
laagdrempelig en zo algemeen
mogelijke geldende procedure
opgesteld moet worden? Zo ja, deelt
u de mening dat de huidige
procedure niet aan de eisen van
algemeen geldendheid en
laagdrempeligheid voldoet?

6
Kunt u aangeven op welke wijze de
regionale incassobureaus kunnen
vaststellen of belanghebbenden
reeds hebben aangegeven teveel
toeslag te ontvangen?
7
Bent u op de hoogte van het feit dat
de invorderingsrente wel ambtshalve
kwijtgescholden zal worden maar de
invorderingskosten niet? Zo ja, kunt u
aangeven wat de reden hiertoe is?
8
Is het waar dat voor mensen die
reeds eerder hebben aangegeven
teveel toeslag te ontvangen de
invorderingskosten wel ambtshalve
kwijtgescholden worden?

12
Kunt u aangeven welke stappen u zult
ondernemen om het kwijtschelden en
terugbetalen van de
invorderingsrente en de
invorderingskosten zo te organiseren
dat alle belanghebbenden, ook
diegene die geen bezwaar maken, de
terugvorderingsrente en
terugvorderingskosten
kwijtgescholden dan wel teruggestort
krijgen?

9
Kunt u aangeven op welke wijze
mensen geïnformeerd worden over
de mogelijkheid tot het indienen van
bezwaar tegen de
invorderingskosten?
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Antwoord
Antwoord van staatssecretaris De
Jager (Financiën). (Ontvangen 2 april
2007)
1
Ja.
2, 4 en 6
De toenmalige minister heeft tijdens
het spoeddebat toegezegd dat
iedereen die voor de huur- en/of
zorgtoeslag een
terugbetalingsbeschikking heeft
ontvangen met een dagtekening in
2006, en die geen gebruik heeft
gemaakt van een betalingsregeling:
• in april 2007 een brief ontvangt
waarin de mogelijkheid wordt
geboden gebruikt te maken van een
betalingsregeling en;
• vanaf 1 april 2007 geen
invorderingsrente hoeft te betalen.
Daarnaast heeft de Belastingdienst in
TROS Radar toegezegd dat iedereen
die aangeeft teveel huuren/of
zorgtoeslag te betalen en aannemelijk
kan maken dit eerder aan de
Belastingdienst gemeld te hebben:
• geen invorderingsrente hoeft te
betalen en;
• een betalingsregeling aangeboden
krijgt.
Men hoeft dus geen bezwaar te
maken, melden bij de Belastingdienst
is voldoende. De Belastingdienst gaat
hierbij uit van hetgeen gesteld wordt
door de toeslaggerechtigde. Zij
moeten aannemelijk maken dat zij
reeds eerder hebben aangegeven bij
de Belastingdienst dat zij een te hoge
toeslag ontvangen. Deze toezegging
werkt met terugwerkende kracht.
Deze toezeggingen zijn kenbaar
gemaakt op de site van
Belastingdienst/Toeslagen.
3
Het gaat in totaal om ongeveer 13 000
toeslaggerechtigden. Hiervan zijn
ruim 9000 gevallen huur, met een
totaal van in rekening gebrachte rente
van 27 000 euro, en bijna 4000
gevallen zorg, met een totaal van
bijna 12 000 euro. De gemiddelde
rente per gerechtigde van beide
groepen bedraagt ongeveer 3 euro.
De hoogte van het bedrag contra de
kosten van de uitvoering maakt het
niet opportuun om de rente
automatisch terug te geven. Zoals
hiervoor aangegeven kunnen
gerechtigden zelf bij de
Belastingdienst aangeven dat zij de
invorderingsrente terug willen
hebben.

5
In de betrokken toeslagbeschikkingen
was duidelijk vermeld dat de
uitbetaalde toeslagen voorlopige
bedragen waren, dat later mogelijk
correctie zou plaatsvinden en dat bij
het vermoeden van een te hoog
bedrag men contact op kon nemen
met de Belastingdienst. Bij een ieder
die dit heeft gedaan, maar waar niet
door de Belastingdienst afdoende op
is gereageerd, is sprake van
verwijtbaar handelen van de
Belastingdienst. Daarom wordt alleen
voor deze groep een uitzondering op
de regel van invorderingsrente
gemaakt.
7 t/m 10
Voordat de Belastingdienst
invorderingskosten maakt geldt dat
toeslaggerechtigden meerdere
mogelijkheden hebben om hun
uitstaande schulden te verevenen.
Indien hier geen gebruik van wordt
gemaakt, is er sprake van
«verwijtbaar handelen». Ik ben dan
ook niet bereid deze kwijt te schelden.
Beide toezeggingen hadden ook geen
betrekking op de invorderingskosten.
11
Ik deel de mening dat voor het
kwijtschelden dan wel terug betalen
van de terugvorderingsrente een zo
laagdrempelig en zo algemeen
mogelijke geldende procedure
opgesteld moet worden. Ik ben van
mening dat de nu afgesproken
procedure voldoet aan deze criteria.
12
Toeslaggerechtigden kunnen zich
melden bij de Belastingdienst door te
bellen met de BelastingTelefoon. De
Belastingdienst regelt vervolgens dat
de betaalde rente wordt terugbetaald.
De rente die nog niet betaald is,
wordt automatisch kwijtgescholden.
Ook gerechtigden die momenteel een
betalingsregeling hebben, hoeven per
1 april geen invorderingsrente meer
te betalen. Ook deze informatie staat
op de site van de
Belastingdienst/Toeslagen.
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