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Betalingsregeling voor opgebouwde belastingschulden  

 

Inleiding 

Op 1 oktober 2021 is het nieuwe Besluit noodmaatregelen coronacrisis (hierna: Besluit) in 

werking getreden. Hierin is onder andere het goedkeurend beleid voor het terugbetalen van 

belastingschulden (onderdeel 3.5) verlengd en uitgebreid. De mogelijkheid tot het aanvragen 

van uitstel van betaling (onderdeel 3.1) is vervallen.  

 

Doel van onderdeel 3.5 van het Besluit is om naast de reguliere betalingsregeling voor 

ondernemers (artikel 25.6 Leidraad Invordering e.v.) een ruimhartiger betalingsregeling toe 

te staan voor de tijdens de coronacrisis opgebouwde belastingschulden van ondernemers 

Zie de aanhef van onderdeel 3.5 van het Besluit.  

 

In hoofdstuk 1 van deze notitie wordt ingegaan op het geldende beleid over de bijzondere 

betalingsregeling. Hoofdstuk 2 bespreekt een aantal veel gestelde vragen over het Besluit 

met bijbehorende antwoorden van de Belastingdienst. Kan de klant niet meer aan de regels 

van het Besluit voldoen, dan gelden de reguliere regels bij betalingsproblemen. Hierop wordt 

nader ingegaan in hoofdstuk 3 van deze notitie.  

 

Belangrijkste vindplaatsen 

Besluit noodmaatregelen coronacrisis1 

Leidraad Invordering 2008 

 

  

 

 

1 Gepubliceerd in de Staatscourant op 29 oktober 2021, nummer 42308. 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045655
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024096
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-42308.html
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1 Goedkeurend beleid  

In onderdeel 3.5 van het Besluit keurt de Staatssecretaris van Financiën goed dat de 

ontvanger tot 1 oktober 2027 uitstel van betaling verleent voor: 

• belastingen van ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 betaald hadden moeten 

zijn, mits aan de ondernemer ingevolge goedkeuring 1 van onderdeel 3.1 van het 

Besluit is toegezegd dat geen invorderingsmaatregelen zouden worden genomen; 

• belastingen van ondernemers die in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 

januari 2022 betaald hadden moeten zijn en waarvoor ingevolge onderdeel 3.4 van 

het Besluit aanvullend uitstel van betaling is verleend. 

Met het nieuwe Besluit van 1 oktober 2021 is het onderscheid in behandeling tussen 

schulden die zijn ontstaan vóór 12 maart 2020 (pré-coronaschulden) en na 12 maart 2020 

vervallen. 

 

1.1 Bijhouden van nieuwe opkomende fiscale en andere financiële verplichtingen  

De ondernemer lost de opgebouwde belastingschulden af voor 1 oktober 2027 met een 

betalingsregeling. Gedurende de betalingsregeling geldt de voorwaarde dat de ondernemer 

zich stipt houdt aan de nieuw opkomende fiscale verplichtingen. Dit betekent dat de 

ondernemer tijdig juiste aangiften indient en de daaruit voortvloeiende 

betalingsverplichtingen tijdig en volledig nakomt. 

 

1.2 Aflossen opgebouwde belastingschuld in 60 maanden  

Op grond van het Besluit lost de ondernemer de opgebouwde belastingschuld vanaf oktober 

2022 in 60 maandelijkse gelijke termijnen af. De uiterste betaaldatum van de eerste 

betalingstermijn is 31 oktober 2022. Elke volgende termijn vervalt telkens een maand later. 

Hiervan kan in overleg met de ontvanger worden afgeweken, als de ondernemer aannemelijk 

maakt dat het voor hem redelijkerwijs niet mogelijk is in oktober 2022 aan te vangen met het 

aflossen van zijn opgebouwde belastingschulden. Bijvoorbeeld als de liquiditeitspositie van 

de ondernemer nog onvoldoende is vanwege de beperkende maatregelen van het kabinet. 

De ondernemer kan in dat geval op een later moment beginnen met aflossen, maar ook dan 

moet de belastingschuld uiterlijk 1 oktober 2027 volledig zijn afgelost. 

 

1.3 Beëindiging betalingsregeling  

Als de ondernemer zich gedurende het uitstel van betaling of de periode van de 

betalingsregeling niet houdt aan de voorwaarden van het Besluit, kan de ontvanger de 
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betalingsregeling weigeren of beëindigen. Wel stelt hij de ondernemer dan in de gelegenheid 

om alsnog binnen veertien dagen aan de voorwaarden te voldoen. De betalingsregeling kan 

ook worden geweigerd of ingetrokken als de belangen van de Staat zich tegen de 

betalingsregeling verzetten.  

1.4 Bonus- en dividendverbod 

Vóór 1 oktober 2021 eiste goedkeuring 2 van onderdeel 3.1 van het Besluit dat de 

ondernemer die verlengd uitstel van betaling had, geen bonussen en dividenden uitkeerde. 

Deze goedkeuring is inmiddels vervallen. Dat betekent dat ondernemers die verlengd uitstel 

van betaling hadden, op dit moment weer bonussen en dividenden mogen uitkeren.2 Een 

belangrijk aandachtspunt hierbij wel is dat als de belangen van de Staat worden geschaad, 

dat de ontvanger het eerder verleend uitstel of de betalingsregeling kan intrekken. Dit kan 

het geval zijn als er (excessieve) bonus- of dividenduitkeringen plaatsvinden die ten koste 

gaan van de belastingbetaling. 

 

2 Veel gestelde vragen over de betalingsregeling  

Bureau Vaktechniek van het RB heeft de afgelopen maanden veel vragen van haar leden 

ontvangen over hoe een voorlopige aanslag IB/Vpb 2021 meeloopt in het uitstel van betaling 

van belastingschulden, welke deel van de voorlopige aanslag IB/Vpb 2021 betaald moet 

worden om te voldoen aan de lopende verplichtingen en welke voorwaarden van toepassing 

zijn om de opgebouwde belastingschuld in 60 maanden terug te betalen. De veel gestelde 

vragen heeft het RB voorgelegd aan de Belastingdienst. De landelijk vaktechnische 

coördinator van de Belastingdienst heeft deze vragen op 20 augustus 2021 beantwoord, 

zodat de antwoorden de standpunten van de Belastingdienst zijn.  

 

Let op: deze vragen en antwoorden zijn gebaseerd op het Besluit noodmaatregelen 

coronacrisis van 28 juni 2021. Zij worden niet opnieuw voorgelegd aan de Belastingdienst. 

Vraag 1 en 2 zijn onzes inziens nog steeds juist. Bij vraag 3 en 4 is in een naschrift te vinden 

wat de aanvullingen zijn naar aanleiding van het huidige Besluit.  

 

  

 

 

2 Zie voor meer informatie ook het Forum Fiscaal Dienstverleners.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045323/2021-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045323/2021-07-01
https://ffd.pleio.nl/questions/view/d64e2384-6f1f-43e9-a39a-f1de4529feea/uitstel-van-betaling-en-betalingsovereenkomst-opgebouwde-belastingschuld
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2.1 Voorlopige aanslag Vpb 2021 

Vraag 

Aan het begin van dit jaar wordt een voorlopige aanslag Vpb 2021 met dagtekening van 31 

januari 2021 door de Belastingdienst aan de belastingplichtige opgelegd. Deze voorlopige 

aanslag Vpb 2021 heeft een uiterste betaaldatum van 14 maart 2021. De belastingplichtige 

kiest ervoor om de voorlopige aanslag Vpb 2021 in 11 termijnen te betalen, waardoor de 1e 

termijn uiterlijk op 28 februari 2021 moet zijn voldaan en de 11e en laatste termijn op 31 

december 2021. Door lockdownmaatregelen kan de belastingplichtige de termijnen van de 

voorlopige aanslag Vpb 2021 niet betalen. Deze belastingplichtige heeft op 1 april 2020 

uitstel van betaling aangevraagd en heeft daarna het uitstel verlengd naar inmiddels 30 

september 2021. 

 

Nu is de vraag welk deel van de 11 termijnen van de voorlopige aanslag Vpb 2021 in het 

verlengde uitstel valt en daardoor in de opgebouwde belastingschuld die vanaf oktober 2022 

in 60 maanden terugbetaald kan worden? 

 

Antwoord Belastingdienst 

Allereerst moet worden gewezen op de mogelijkheid om de voorlopige aanslag te verlagen 

bij de inspecteur. Het niet verlagen van de aanslag kan een vermoeden zijn dat het bedrijf 

minder last heeft van corona (er wordt namelijk winst gemaakt). Naar de letter van het 

Besluit moet de belastingplichtige vanaf 1 oktober 2021 de lopende verplichtingen bijhouden. 

Dit zou betekenen dat de betalingstermijnen van de voorlopige aanslag Vpb 2021 na 1 

oktober 2021 moeten worden betaald. Echter uitvoeringstechnisch is het lastig om een deel 

van een belastingschuld als een lopende verplichting aan te merken en het andere deel 

onder de opgebouwde belastingschulden die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden 

terugbetaald moeten worden. Daarom merkt de Belastingdienst uit praktisch oogpunt de 

volledige voorlopige aanslag Vpb 2021 met dagtekening van 31 januari 2021 aan als 

opgebouwde belastingschuld, die vanaf oktober 2022 in 60 maanden terugbetaald moet 

worden. 

 

2.2 Vermindering voorlopige aanslag Vpb 2021 

Vraag 

De volledige voorlopige aanslag Vpb 2021 uit de bovenstaande vraag loopt als 

belastingschuld mee in de opgebouwde belastingschuld die vanaf oktober 2022 in 60 
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maanden terugbetaald moet worden. Vervolgens dient de belastingplichtige in 2022 haar 

aangifte Vpb 2021 in. Het belastbaar bedrag van de ingediende aangifte Vpb 2021 is lager 

dan het belastbaar bedrag uit de voorlopige aanslag Vpb 2021. Hierdoor verlaagt de 

Belastingdienst de voorlopige aanslag 2021 met een bedrag x euro. Hoe gaat de 

Belastingdienst om met de verlaging van de voorlopige aanslag Vpb 2021 met een bedrag x 

euro? Wordt het bedrag x euro afgeboekt van de openstaande belastingschuld of wordt het 

bedrag x euro uitbetaald aan de belastingplichtige? 

 

Antwoord Belastingdienst 

Het landelijk beleid van de Belastingdienst is dat wanneer een aanslag wordt verminderd, die 

nog niet betaald is, altijd wordt afgeboekt op de openstaande belastingschuld. Op basis van 

het Besluit is dit beleid niet gewijzigd. Goedkeuring 5 (geen verrekening) van onderdeel 3.1 

van het Besluit is in deze casus niet van toepassing. Het antwoord op vraag 2 is dan ook dat 

de vermindering van de voorlopige aanslag Vpb 2021 met een bedrag x euro wordt 

afgeboekt op de openstaande belastingschuld. Dit betekent dat de opgebouwde 

belastingschuld lager wordt. 

 

2.3 Aanslag IB 2020 wordt voor 1 oktober 2021 opgelegd 

Vraag 

Belastingplichtige heeft in april 2020 voor het eerst bijzonder uitstel van betaling 

aangevraagd en daarna steeds verlengd tot 1 oktober 2021. In juni 2021 dient de 

belastingplichtige de aangifte IB 2020 in bij de Belastingdienst. De voorlopige aanslag IB 

2020 wordt met dagtekening 23 augustus 2021 opgelegd. Deze voorlopige aanslag IB 2020 

heeft een uiterste betaaldatum van 4 oktober 2021. De vraag is, valt deze voorlopige aanslag 

IB 2020 onder de opgebouwde belastingschulden die in 60 maanden terugbetaald moeten 

worden of valt deze voorlopige aanslag IB 2020 onder de lopende verplichtingen die vanaf 1 

oktober 2021 tijdig betaald moet worden? 

 

Antwoord Belastingdienst:  

De voorlopige aanslag IB 2020 met dagtekening 23 augustus 2021 heeft een uiterste 

betaaldatum die na 30 september 2021 ligt. Dit betekent dat deze voorlopige aanslag IB 

2020 niet wordt opgenomen in de opgebouwde belastingschulden. Deze voorlopige aanslag 

IB 2020 moet als lopende betalingsverplichting uiterlijk op 4 oktober 2021 betaald zijn. 

 



Notitie Betalingsregeling voor opgebouwde belastingschulden  © Register Belastingadviseurs 

November 2021 

 

6 

Naschrift RB 

Als voor deze aanslag gebruik wordt gemaakt van het aanvullende uitstel van onderdeel 3.4 

van het Besluit, kan de aanslag wel meelopen in de betalingsregeling.  

 

2.4 Aanvullende voorwaarden tijdens de betalingsregeling in 60 maanden  

Vraag 

In het Besluit zijn in de laatste alinea van onderdeel 3.5 aanvullende voorwaarden 

opgenomen in het kader van de betalingsregeling in 60 maanden: 

Als blijkt dat de ondernemer gedurende het uitstel van betaling dat hem ingevolge dit besluit 

is toegekend niet (meer) voldoet aan de voorwaarden die gelden voor het op grond van 

onderdeel 3.1, goedkeuring 2, verleende uitstel van betaling of voor deze betalingsregeling, 

kan de ontvanger de betalingsregeling als bedoeld in dit onderdeel weigeren of beëindigen. 

Alvorens de ontvanger de regeling beëindigt of weigert, stelt hij de ondernemer in de 

gelegenheid om alsnog binnen veertien dagen aan de voorwaarden te voldoen. De 

betalingsregeling wordt eveneens niet toegekend of ingetrokken als de belangen van de 

Staat zich tegen de betalingsregeling verzetten. 

 

In deze alinea wordt een verband gelegd met de zes voorwaarden zoals deze zijn 

opgenomen in goedkeuring 2 van onderdeel 3.1 van het Besluit. Voor de volledigheid 

hieronder de zes voorwaarden uit goedkeuring 2 van onderdeel 3.1:  

a. De bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel noodzakelijk.  

b. Deze betalingsproblemen zijn hoofdzakelijk door de coronacrisis ontstaan.  

c. Er is voor de belastingschuld waarvoor het uitstel wordt gevraagd voldaan aan de 

aangifteplicht.  

d. Het gevraagde uitstel heeft betrekking op een of meer belastingen genoemd in 

goedkeuring 1.  

e. De ondernemer verklaart dat geen bonussen worden uitgekeerd aan de Raad van 

Bestuur en de directie van de onderneming, geen dividend wordt uitgekeerd en geen 

eigen aandelen worden ingekocht in de periode vanaf het indienen van het 

uitstelverzoek totdat het uitstel dat ingevolge deze goedkeuring is verleend wordt 

ingetrokken of vervalt. Onder bonussen worden mede begrepen winstuitdelingen en 

andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben. Deze voorwaarde ziet niet 

op bonussen, dividenden en aandelen waarvan de uitbetaling en inkoop na het 
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uitstelverzoek plaatsvindt, maar de daaraan ten grondslag liggende beslissing in 

2019 is genomen.  

f. Als de totale belastingschuld ten tijde van ontvangst van het verzoek om uitstel 

€ 20.000 of meer bedraagt is een verklaring van een derde-deskundige vereist die 

voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in goedkeuring 3. 

 

Aangezien uit de laatste alinea van onderdeel 3.5 Besluit niet duidelijk blijkt of deze 

voorwaarden voor elke belastingplichtige gelden, is onze vraag als volgt. Gelden de 

voorwaarden voor elke belastingplichtige die gebruikt maakt van de betalingsregeling in 60 

maanden, of alleen voor de belastingplichtigen die gebruik hebben gemaakt van 

(goedkeuring 2 van onderdeel 3.1 (verlengd uitstel na 3 maanden)? 

 

Antwoord Belastingdienst 

De zes voorwaarden van goedkeuring 2 (het verlengen na 3 maanden uitstel) worden alleen 

toegepast op het moment van verlengen en blijven van kracht tot dat de laatste termijn van 

de 60 maanden terugbetalingsregeling is voldaan. Dit betekent dat het bonus/dividendverbod 

tot en met 1 oktober 2027 blijft gelden voor ondernemers die hebben gekozen voor 

verlengen. De ondernemer die alleen 3 maanden uitstel heeft genoten, hoeft niet te voldoen 

aan de zes voorwaarden van verlengen tijdens het terugbetalen van de opgebouwde de 

belastingschulden in 60 maanden. 

 

Naschrift 

Inmiddels is het bonus- en dividendverbod vervallen. Zie ook paragraaf 1.4 van deze notitie.  

 

2.5 Conclusie 

Belangrijk aandachtspunt om toegang te krijgen tot de betalingsregeling voor opgebouwde 

belastingschulden, is dat de Belastingdienst toetst of de uiterste betaaldatum van de 

belastingschuld voor 1 oktober 2021 ligt. Voor aanslagen inkomstenbelasting of 

vennootschapsbelasting betekent dit, dat de dagtekening van de aanslag voor 20 augustus 

2021 moet liggen. Voor de aangiften omzetbelasting en loonheffingen gelden andere regels. 

Daar geldt dat de uiterste betaaldatum van de verschuldigde belasting die voortvloeit uit de 

aangifte omzetbelasting en loonheffingen, voor 1 oktober 2021 moet liggen. Dit betekent dat 

de maandaangiften omzetbelasting en loonheffing over augustus 2021 wel meetellen, maar 

de aangiften omzetbelasting 3e kwartaal 2021 en de maandaangiften omzetbelasting en 
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loonheffingen over september 2021 niet meetellen. Controleer dus goed of de 

belastingschuld meegenomen wordt in de opgebouwde belastingschuld voor de 

betalingsregeling of dat de belastingschuld als lopende verplichting vanaf 1 oktober 2021 

tijdig betaald moet zijn, of vraag op tijd het aanvullende uitstel van onderdeel 3.4 van het 

Besluit aan. 

3 Rechtsbescherming en andere opties  

Stel dat je klant, om wat voor reden dan ook, niet (meer) aan de voorwaarden voor de 

bijzondere betalingsregeling voldoet. De ontvanger weigert of beëindigt daarom de 

betalingsregeling. Het Besluit biedt in dat geval geen opties meer. Je hebt dan nog een 

aantal mogelijkheden. 

1. Administratief beroep bij de directeur (paragraaf 3.1.1). 

2. Verzetsprocedure (paragraaf 3.1.2). 

3. Nieuw verzoek om uitstel van betaling (paragraaf 3.2.1). 

4. Verzoek om kwijtschelding (paragraaf 3.2.2). 

5. Wet Homologatie Onderhands Akkoord (paragraaf 3.2.3). 

In dit hoofdstuk worden deze opties kort toegelicht. Het is aan te raden om bij dergelijke 

acties de hulp in te schakelen van een deskundige op het gebied van fiscaal 

invorderingsrecht. Daarnaast heb je voor sommige acties een advocaat nodig, omdat deze 

bij de civiele rechter plaatsvinden.  

3.1 Rechtsbescherming 

3.1.1 Administratief beroep bij de directeur 

De weigering of beëindiging van de betalingsregeling wordt door de ontvanger bij 

beschikking vastgesteld. Tegen deze beschikking staat geen bezwaar bij de Belastingdienst 

of beroep bij de fiscale rechter open. Dat komt doordat de Algemene wet bestuursrecht niet 

op de Invorderingswet 1990 van toepassing is.3 Wel kun je binnen 10 dagen na de 

dagtekening van de beschikking in beroep bij ‘de directeur’. Hiermee start je een interne 

administratieve beroepsprocedure binnen de Belastingdienst. De directeur toetst of de 

 

 

3 Artikel 1 Invorderingswet 1990. 
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ontvanger zich aan het geldende beleid van de Belastingdienst heeft gehouden en of de 

afwijzing of beëindiging van de betalingsregeling voldoende is toegelicht.4  

 

Je stuurt een administratief beroepschrift naar het volgende adres. 

Directeur Belastingdienst 

Postbus 100 

6400 AC Heerlen 

Richt het beroepschrift ‘Aan de directeur van de Belastingdienst’ en vermeld het kenmerk 

van de afwijzingsbrief.  

 

Belangrijk aandachtspunt is dat het alleen zin heeft om in administratief beroep te gaan als 

de ontvanger zich niet aan het geldende beleid heeft gehouden of als niet duidelijk is 

waarom het verzoek om uitstel is afgewezen of beëindigd. In alle andere gevallen wordt een 

beroepschrift afgewezen. In die zin is administratief beroep dus anders dan een 

bezwaarschrift, waarbij de eerder genomen beslissing volledig wordt heroverwogen.  

 

3.1.2 Verzetsprocedure 

Nadat het uitstel is geweigerd of beëindigd of de directeur het beroepschrift heeft afgewezen, 

moet de ontvanger veertien dagen wachten totdat hij invorderingsmaatregelen mag treffen.5 

Daarna kan hij de dwanginvordering starten. Dat wil zeggen dat de klant een aanmaning en 

dwangbevel krijgt en dat de ontvanger vervolgens zal proberen om het geld binnen te 

krijgen, bijvoorbeeld via een beslag op het bedrijfspand van de klant.  

 

Tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel kun je in verzet komen bij de civiele 

rechter.6 Omdat het een civiele procedure betreft, ben je wettelijk verplicht een advocaat in te 

schakelen. Belangrijk in de verzetsprocedure is dat het verzet niet kan worden gemotiveerd 

met de stelling dat de onderliggende aanslagen niet ontvangen of onjuist zijn.7 Hiervoor is de 

fiscale bezwaar- en beroepsprocedure bedoeld. Een verzetsprocedure heeft geen 

 

 

4 Artikel 25.7 Leidraad Invordering 2008. 

5 Artikel 25.1.8 Leidraad Invordering 2008. 

6 Artikel 17 lid 1 Invorderingswet 1990. 

7 Artikel 17 lid 3 Invorderingswet 1990. 
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schorsende werking. Dat betekent dat de ontvanger de invordering in beginsel zal doorzetten 

tijdens de behandeling van de procedure bij de civiele rechter.8  

 

3.1.3 Nieuwe wetgeving 

In de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 wordt voorgesteld om op verzoeken om uitstel van 

betaling de ‘gewone’ fiscale rechtsbescherming van toepassing te laten zijn.9 Dit is onderdeel 

van het zogenoemde ‘Stroomlijnen rood blauw’. Stroomlijnen rood blauw is tot nu toe nog 

niet in werking getreden vanwege ICT-problemen bij de Belastingdienst. Inmiddels is het 

wetsvoorstel opgeschort en wordt onderzocht of onderdelen van het wetsvoorstel in 

aangepaste vorm worden ingevoerd.10  

3.2 Andere opties 

3.2.1 Nieuw verzoek om betalingsregeling  

Een andere optie is om een verzoek voor een reguliere betalingsregeling in te dienen bij de 

Belastingdienst. De voorwaarden waaronder de ontvanger een betalingsregeling aan 

ondernemers toekent, zijn opgenomen in artikel 25.6 van de Leidraad invordering 2008. 

Belangrijke voorwaarden zijn onder andere dat de betalingsregeling een looptijd mag hebben 

van maximaal 12 maanden, gerekend vanaf de (laatste) vervaldag van de belastingaanslag 

en dat er zekerheid moet worden gesteld. Ook moet je informatie aan de ontvanger 

verstrekken, waarmee hij de liquiditeitspositie van de klant kan bepalen. 

 

Je kunt een verzoek om een betalingsregeling indienen via het Formulier Betalingsregeling 

en uitstel betaling (ondernemer).   

 

3.2.2 Verzoek om kwijtschelding 

Een tweede optie is om de Belastingdienst om kwijtschelding van de belastingschuld te 

verzoeken. Aandachtspunt hierbij is dat de ontvanger vanwege concurrentievervalsing alleen 

bij hoge uitzondering meewerkt aan kwijtschelding voor ondernemers. De klant moet voldoen 

aan de voorwaarden die zijn opgenomen in afdeling 3 van de Uitvoeringsregeling 

Invorderingswet 1990 en in artikel 26.3 van de Leidraad Invordering 2008. Hier staat 

 

 

8 Artikel 17.1 Leidraad Invordering 2008. 

9 Stb. 2016, 546.  

10 Brief van de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst van 2 februari 2021, kenmerk 2021-0000016072.  

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024096&artikel=1
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verzoek_betalingsregeling_en_uitstel_van_betaling_van_belasting_enof_premie_voor_ondernemingen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verzoek_betalingsregeling_en_uitstel_van_betaling_van_belasting_enof_premie_voor_ondernemingen
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004766
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004766
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bijvoorbeeld in dat er een saneringsakkoord moet worden bereikt met alle schuldeisers van 

de klant (dus niet alleen met de Belastingdienst) en dat de onderneming levensvatbaar moet 

zijn.  

 

Je kunt een verzoek om kwijtschelding indienen via het Formulier Verzoek kwijtschelding 

belasting en/of premie (ondernemingen).  

 

3.2.3 Wet Homologatie Onderhands Akkoord 

Ten slotte kan de klant gebruik maken van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord 

(WHOA). De WHOA is opgenomen in de tweede afdeling van de Faillissementswet en biedt 

de mogelijkheid om alle schulden van de klant te herstructureren. De klant kan daarna een 

doorstart maken. Ook hier sluit de klant dus een saneringsakkoord met al zijn schuldeisers, 

niet alleen met de Belastingdienst. Het verschil met een saneringsakkoord in het kader van 

een verzoek om kwijtschelding is dat dat in de minnelijke sfeer plaatsvindt, terwijl een 

verzoek om toepassing van de WHOA bij de civiele rechter wordt afgehandeld. Om gebruik 

te kunnen maken van de WHOA heb je daarom een advocaat nodig.   

3.2 Advies: ga in gesprek 

Advies voor de klant is om bij betalingsproblemen altijd in een zo vroeg mogelijk stadium in 

gesprek te gaan en te blijven met alle schuldeisers, waaronder de Belastingdienst. 

Schuldeisers zijn over het algemeen niet uit op een faillissement van de klant. De kans dat zij 

dan iets van hun geld terug zien is namelijk aanzienlijk kleiner dan wanneer de klant 

uiteindelijk weer een succesvolle onderneming heeft. Schuldeisers zullen daarom veelal 

bereid zijn om afspraken te maken over de aflossing van de schulden. Transparantie en 

betrouwbaarheid zijn in dit proces van doorslaggevend belang. Blijf wel realistisch: als de 

onderneming niet meer levensvatbaar is, is het - hoe pijnlijk ook - beter om de onderneming 

te staken of een faillissement aan te vragen.  

 

Financiële problemen zijn vaak een gevoelig onderwerp waarover klanten niet snel in 

gesprek gaan. Dat is zonde, want juist in dat vroege stadium kan jij als adviseur veel voor de 

klant betekenen. Het is daarom belangrijk om scherp te zijn op signalen die duiden op 

financiële problemen en het gesprek met de klant hierover aan te gaan. Op die manier kun je 

de klant zo optimaal mogelijk ondersteunen. 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/kwijtschelding_van_belasting_enof_premie_voor_ondernemingen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/kwijtschelding_van_belasting_enof_premie_voor_ondernemingen
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Den Haag, 4 november 2021 

 

Bureau Vaktechniek 

 

Disclaimer  

De informatie in deze notitie heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de 

ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Ondanks de zorgvuldige 

samenstelling van de inhoud van deze notitie kan het Register Belastingadviseurs geen 

enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van 

eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie. Deze 

notitie kan verwijzen naar andere websites of andere bronnen. Het Register Belasting heeft 

geen controle of zeggenschap over zulke andere websites en bronnen en is niet 

verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid, de inhoud en de veiligheid 

daarvan, noch voor eventuele inbreuken op auteursrechten of andere intellectuele 

eigendomsrechten via zulke websites of bronnen. Het is de ontvanger/gebruiker van deze 

notitie niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen 

vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 

toestemming van het Register Belastingadviseurs. 

 


