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Onderwerp 

Opstarten dwanginvordering & verder uitstel van betaling 

Aanleiding 

In verband met de Corona crisis is besloten om de dwanginvordering van openstaande vorderingen 

te beperken tot het toesturen van aanmaningen en dwangbevelen per post. Eventuele verdere 

dwanginvorderingsmaatregelen zijn opgeschort.  

Ook heeft het bestuur op 20 maart jl. besloten om in het kader van de Corona crisis aan ondernemers 

(i.e. bedrijven en zzp’ers) op een door hen daartoe gedaan verzoek uitstel van betaling te verlenen 

van de aan hen opgelegde aanslagen lokale heffingen tot eind augustus 2020. Daarnaast heeft het 

bestuur besloten om  ook de voorlopige aanslagoplegging van de toeristenbelasting 2020 vooralsnog 

aan te houden tot eind augustus. 

Nb. ook voor een deel van de nog niet betaalde toeristenbelasting 2019 is uitstel van betaling 

verleend; de definitieve aanslagen toeristenbelasting zijn met dagtekening 31 maart 

opgelegd. 

Tenslotte is ook het percentage van de invorderingsrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%. 

De vragen die aan de orde zijn: 

 Op welke wijze gaan we de dwanginvordering weer volledig oppakken of gaan we daarbij 

nog een onderscheid maken tussen particulieren en ondernemers?  

 Gaat de BSGR ook na 31 augustus nog uitstel van betaling verlenen? 

Inhoudelijk 

Zoals uit de Corona-rapportage per eind mei is gebleken heeft slechts een zeer klein deel van de 

ondernemers (ca. 3,3%) daadwerkelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uitstel  van betaling 

van de opgelegde aanslagen lokale heffing te verkrijgen. Dit ondanks het feit dat deze mogelijkheid 

via diverse kanalen onder de aandacht is gebracht. Ook het bedrag waarvoor uitstel van betaling is 

verleend is, ten opzichte van de totaal in 2020 opgelegde gelden, miniem: slechts 1,44%. 

De sector waaruit de meeste bedrijven om uitstel van betaling hebben gevraagd betreft de sector 

logies-, maaltijd- en drankverstrekking. Van de ruim 2.600 geregistreerde ondernemers uit deze 

sector, heeft 14% uitstel van betaling gevraagd. Het totaal daarmee gemoeide bedrag, ad ca. € 1,5 

mln., is 22% van het totale bedrag waarvoor uitstel is verleend. Dit geeft overigens wel een enigszins 

vertekend beeld, omdat ca. 50% van dit bedrag betrekking heeft op nog af te dragen 

toeristenbelasting 2019; gelden die al in 2019 van toeristen zijn ontvangen. 

In de praktijk blijkt dat er relatief vrij weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om uitstel van 

betaling te krijgen. Per 15 juni zijn er – ten opzichte van de rapportage per eind mei – ‘slechts’ ca. 70 

ondernemers bij gekomen die uitstel van betaling hebben gevraagd. Dit in combinatie met het risico 

dat een verdere opschorting van de betalingsverplichting leidt tot een opeenhoping van financiële 
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verplichtingen, waaronder de op te leggen belastingaanslagen 2021, wordt voorgesteld het uitstel van 

betaling niet te verlengen na 31 augustus as. 

Mocht blijken dat ondernemers in deze toch problemen ondervinden om de opgelegde 

belastingaanslagen te betalen, dan kunnen zij –individueel- altijd nog een betalingsregeling afspreken 

met de BSGR. Om te voorkomen dat er, zoals hiervoor ook al aangegeven, een samenloop gaat 

ontstaan met belastingaanslagen die in 2021 worden opgelegd wordt wel voorgesteld om deze 

betalingsregelingen qua uiterste betaaltermijn te beperken tot eind 2020. Wel wordt daarbij 

nadrukkelijk een voorbehoud gemaakt voor de betaling van de definitieve aanslagen 

toeristenbelasting 2019, hierop zou geen verder uitstel moeten worden toegestaan. Zoals eerder 

betoogd, deze bedragen zijn door de betreffende ondernemers al in 2019 ontvangen! 

Voor wat betreft de voorlopige aanslagoplegging toeristenbelasting 2020: nu het beeld is dat het 

toerisme toch langzaamaan weer op gang is gekomen – veel vakantieparken, campings ontvangen 

inmiddels weer boekingen -  wordt ook voorgesteld om de voorlopige aanslagen toeristenbelasting 

per eind augustus op te gaan leggen. Daarbij wordt dan wel afgestapt van de gedachte om deze 

aanslagen te baseren op 90% van het opgelegde aanslagbedrag van de definitieve aanslag 2019. 

Voorgesteld wordt om de voorlopige aanslagen  toeristenbelasting 2020 te baseren op 40% van de 

definitieve aanslag toeristenbelasting 2019. 

Ook wordt voorgesteld om fasegewijs de vervolgstappen van de dwanginvordering, na de 

dwangbevelfase, weer te gaan oppakken. 

 Per 1 juni is al begonnen met het per post betekenen van hernieuwde dwangbevelen, zodat 

gelet op wettelijke termijnen, de vervolgstappen die daarna kunnen volgen niet nog verder 

naar achter schuiven. 

 Per  1 juli wordt het proces van de beslagen (loon-/uitkeringsbeslag, huurbeslagen en 

bankbeslagen) weer opgestart. 

 Per 1 augustus wordt door de deurwaarders weer begonnen met het leggen van beslag op 

roerende zaken bij particulieren en ondernemers (d.w.z. degenen die niet om uitstel hebben 

verzocht). Overigens blijft het  beslag op roerende zaken beperkt tot beslag op- en afvoeren 

van voertuigen. Het binnentreden door deurwaarders van woningen/bedrijven blijft, gelet op 

mogelijke gezondheidsrisico’s, tot nader orde achterwege. Ook de inzet van de scanbus 

wordt uitgesteld.   

 Per 1 september worden ook de ondernemers die uitstel van betaling hebben gekregen weer 

volledig in het reguliere invorderingsproces betrokken, dat wil zeggen het in 1e instantie 

toesturen van een betalingsherinnering, aanmaning, etc. 
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Het Algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om:  

 De tot 31 augustus 2020 gegeven mogelijkheid van uitstel van betaling voor ondernemers 
voor de belastingaanslagen lokale heffingen van de BSGR niet te verlengen. 

 Ondernemers op individuele basis de mogelijkheid te geven om een betalingsregeling af te 
spreken, waarbij de uiterste betaaltermijn wordt gesteld op 31 december 2020. 

 De voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 met dagtekening 31 augustus op te leggen 
(1e betaaltermijn is dan 30 september) op basis van 40% van de definitieve aanslag 2019. 

 In voorkomende gevallen de verdere dwanginvordering (na de dwangbevelfase) weer 
regulier op te pakken. 
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