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1 Inleiding 

Het RB heeft met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel Wet delegatiebepaling 

geen invorderingsrente in specifieke gevallen. Het RB neemt de gelegenheid om op dit 

wetsvoorstel te reageren. 

   

2 Verduidelijking artikel 28.3a Leidraad Invordering 2008 

Het RB juicht het toe dat er op grond van dit wetsvoorstel een juridische grondslag komt om 

bij algemene maatregel van bestuur situaties aan te wijzen waarin geen invorderingsrente in 

rekening wordt gebracht. Uit de Memorie van Toelichting volgt dat het hierbij gaat om 

situaties waarin het in rekening brengen van invorderingsrente door uitzonderlijke 

omstandigheden niet redelijk is en waarin artikel 28, derde lid IW 1990 niet van toepassing 

is. In de algemene maatregel van bestuur wordt in ieder geval opgenomen dat er geen 

invorderingsrente in rekening wordt gebracht bij opgelegde voorlopige aanslagen 

inkomstenbelasting over het jaar 2022 met belasting over inkomen uit sparen en leggen (box 

3-inkomen). Bij het vaststellen van de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 is 

namelijk geen rekening gehouden met het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021.  

 

Voor het RB is niet duidelijk of in deze algemene maatregel van bestuur ook de situatie wordt 

opgenomen waar artikel 28.3a van de Leidraad Invordering 2008 betrekking op heeft. Uit de 

toelichting op dit artikel volgt namelijk dat de Staatssecretaris van Financiën voornemens is 

om door middel van een wijziging in wet- en regelgeving een oplossing te bieden voor 

schrijnende situaties bij vererving aan weeskinderen. 

 

Den Haag, 29 september 2022 

 

Commissie Formeel Belastingrecht in samenwerking met Bureau Vaktechniek 

 

Over het RB 

Het Register Belastingadviseurs (RB) is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging en behartigt de 

belangen van circa 6.500 aangesloten belastingadviseurs. Het RB overlegt intensief met overheid en politiek en 

biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening. Adviseurs die lid zijn van het RB beschikken 

over actuele vakinhoudelijke kennis op het gebied van belastingadvies en zijn de fiscale vertrouwenspersonen 

van talloze mkb-ondernemers. Een herkenbaar keurmerk voor de klant. Meer informatie vindt u op rb.nl. 

http://www.rb.nl/

