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Relevante passages uit de wijziging van de Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2021 
 
B 
Na artikel 25.4.5 wordt een nieuw artikel toegevoegd, dat komt te luiden:  
 
25.4.6 Tijdelijke goedkeuring voor uitstel van betaling voor schrijnende situaties in de erfbelasting  
 

1. De ontvanger verleent de belastingschuldige, zijnde een natuurlijk persoon, op diens 
verzoek, uitstel van betaling voor ten minste vijf jaar voor een belastingaanslag in de 
erfbelasting, in het geval betaling van die belastingaanslag binnen de wettelijke 
betalingstermijn tot een schrijnende situatie zou leiden. Bij het verlenen van dit uitstel 
stelt de ontvanger als voorwaarde dat voldoende zekerheid wordt gesteld.  
 

2. Het eerste lid is ook van toepassing op een belastingaanslag, niet betreffende de 
erfbelasting, voor zover die belastingaanslag valt in de boedel van een nalatenschap van 
een natuurlijk persoon en betaling van die belastingaanslag binnen de wettelijke 
betalingstermijn, bij de erfgenaam, zijnde een natuurlijk persoon, tot een schrijnende 
situatie zou leiden. 
 

3. De belastingschuldige verstrekt bij zijn verzoek de benodigde gegevens, waaruit blijkt dat 
sprake is van een situatie als bedoeld in het eerste lid. De ontvanger kan zo nodig om 
aanvullende gegevens vragen. 
 

4. De ontvanger kan afzien van de zekerheidseis als dit voor de belastingschuldige leidt tot 
onevenredige gevolgen die niet in verhouding staan tot het doel van het stellen van 
zekerheid. 

 
H 
Na artikel 28.3 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat komt te luiden: 
 
28.3a. Vermindering in rekening gebrachte invorderingsrente bij uitstel van betaling op grond van 
artikel 25.4.6   
 
De ontvanger vermindert in rekening gebrachte invorderingsrente tot nihil, voor zover deze in 
rekening is gebracht over de periode dat de belastingschuldige uitstel van betaling heeft genoten 
op grond van artikel 25.4.6.   
 

TOELICHTING 

Artikel I, onderdelen B en H, betreffen de door mij aangekondigde goedkeuring1 om vooruitlopend 
op wet- en regelgeving door middel van een beleidsbesluit een oplossing te bieden in schrijnende 
situaties, zoals de tragische situatie, beschreven in een nieuwsbericht in oktober 2020. Dat 
nieuwsbericht gaat over een minderjarig kind dat zijn ouders verliest, (nagenoeg) alleen de 
ouderlijke woning erft en vanwege de daarmee verband houdende fiscale verplichtingen, zich 
genoodzaakt zou zien om die woning te laten verkopen.2   
 
Het kabinet vindt een dergelijke situatie onwenselijk en heeft daarom aangekondigd wet- en 
regelgeving te introduceren waarmee een algemene oplossing wordt geboden voor deze en andere 
vergelijkbare schrijnende situaties van natuurlijke personen. Om deze oplossing zo snel mogelijk 
te kunnen bieden heeft het kabinet tevens aangekondigd dat deze oplossing vooruitlopend op wet- 
en regelgeving bij beleidsbesluit geregeld zal worden.3 

 
1 Aanbiedingsbrief beantwoording Kamervragen van de leden Lodders en Koerhuis (beiden VVD), ingezonden 
20 oktober 2020, kenmerk 2021-0000066595. 
2 Linda's zoon (13) is over een paar maanden wees: 'Ik wil hem goed achterlaten' | RTL Nieuws 16 oktober 
2020. 
3 Zie noot 1. 
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Met de introductie van het tijdelijke artikel 25.4.6 keur ik vooruitlopend op wetgeving daarom 
goed dat de ontvanger, voor de duur van tenminste 5 jaar, uitstel van betaling verleent aan een 
belastingschuldige, zijnde een natuurlijk persoon, als betaling van een belastingaanslag 
erfbelasting binnen de wettelijke termijn voor die belastingschuldige tot een schrijnende situatie 
zou leiden. Het voorgaande geldt ook voor een belastingaanslag, niet betreffende de erfbelasting, 
voor zover die belastingaanslag valt in de boedel van een nalatenschap van een natuurlijk 
persoon, en betaling van die belastingaanslag binnen de wettelijke betalingstermijn, bij de 
erfgenaam, zijnde een natuurlijk persoon, tot een schrijnende situatie zou leiden.   
 
Wat een schrijnende situatie is, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval. Een 
voorbeeld van een schrijnende situatie waarop de voorgestelde uitstelfaciliteit zal zien, is als een 
minderjarig natuurlijk persoon vanwege een overlijden van een familielid met een belastingaanslag 
erfbelasting of inkomstenbelasting wordt geconfronteerd en (nagenoeg) alleen vermogen erft in de 
vorm van een vermogensbestanddeel dat een eerste levensbehoefte is (de ouderlijke woning 
bijvoorbeeld).  
 
De belastingschuldige in deze, heeft naast het betreffende vermogensbestanddeel bovendien niet 
of nauwelijks inkomen of ander vermogen van waaruit de belastingaanslag erfbelasting kan 
worden betaald. Daarnaast is redelijkerwijs niet te verwachten dat het inkomen of vermogen van 
de belastingschuldige, binnen afzienbare termijn, zodanig zal verbeteren dat de belastingaanslag 
wel kan worden betaald. Het aangaan van een lening, al dan niet door het belenen van het 
betreffende vermogensbestanddeel, zal bovendien in de regel niet mogelijk zijn wegens het 
ontbreken van een inkomen om de daarbij behorende betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. 
De belastingaanslag erfbelasting kan in die situatie alleen binnen de geldende betalingstermijn 
worden voldaan door het betreffende vermogensbestanddeel te verkopen.  
 
In een dergelijke situatie kan redelijkerwijs niet van de belastingschuldige worden gevergd dat een 
belastingaanslag binnen de betalingstermijn wordt voldaan. Dat zou leiden tot een schrijnende 
situatie. Hetzelfde geldt in de situatie dat naast of in plaats van een aanslag erfbelasting een 
aanslag inkomstenbelasting verschuldigd is.  
 
De ontvanger kan in deze situaties, waarbij de belastingschuld direct samenhangt met de 
nalatenschap, op grond van het nieuwe artikel 25.4.6 uitstel van betaling verlenen voor de duur 
van tenminste vijf jaar aan een belastingschuldige, zijnde een natuurlijk persoon. Afhankelijk van 
de relevante feiten en omstandigheden van het concrete geval, kan de ontvanger een langere 
termijn toestaan. Bijvoorbeeld als redelijkerwijs kan worden verwacht dat de schrijnende situatie 
zich na vijf jaar nog steeds zal voordoen vanwege de leeftijd van de belastingschuldige.  
 
De ontvanger zal in beginsel aan het uitstel van betaling de voorwaarde verbinden dat de 
belastingschuldige voldoende zekerheid stelt. Dat heeft als doel om de belangen van de staat 
zoveel mogelijk veilig te stellen. Dat is noodzakelijk, omdat het uitstel voor een lange periode 
verleend zal worden en niet is te voorspellen wat zich in die periode zal voordoen. Alleen als het 
stellen van zekerheid voor de belastingschuldige onevenredige gevolgen met zich mee zou 
brengen die niet in verhouding staan tot het met het stellen van zekerheid beoogde doel, kan de 
ontvanger afzien van de zekerheidseis.  
 
Het verleende uitstel van betaling zal van rechtswege eindigen na verloop van de in de beschikking 
opgenomen termijn. Zo nodig, kan de belastingschuldige opnieuw om uitstel van betaling 
verzoeken als de schrijnende situatie zich na afloop van het uitstel nog steeds zal voordoen. De 
ontvanger beslist telkens bij voor administratief beroep vatbare beschikking (artikel 25.7.1).  
 
Om tot slot te voorkomen dat een belastingschuldige in een schrijnende situatie na afloop van de 
uitsteltermijn wordt geconfronteerd met rentekosten, wordt met de toevoeging van artikel 28.3a 
bewerkstelligd dat in rekening gebrachte invorderingsrente wordt verminderd tot nihil, over de 
periode waarin de belastingschuldige uitstel van betaling heeft genoten op grond van artikel 
25.4.6. In een zodanig schrijnende situatie als waar deze regeling voor is bedoeld, zal het namelijk 
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niet aan de belastingschuldige zijn te wijten dat de belastingschuld niet tijdig kon worden voldaan. 
Het is dan niet redelijk dat de ontvanger invorderingsrente in rekening brengt. 


