Introduceren van een nieuwe rentebepaling in de Invorderingswet
1990 (herijkt)

Gevolgen:

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

nvt

Handhaafbaarheid

x

Fraudebestendigheid

nvt

Complexiteitsgevolgen

Uitvoeringskosten

groot / gemiddeld / klein
incidenteel

structureel

 Dienstverlening

€

0

€

 Handhaving/toezicht

€

0

€

0

 Automatisering

€

0

€

0

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

Voor de hoogte van de rente wordt aangesloten bij de
kredietrente (artikel 112 Douanewetboek van de Unie).
Interactie burgers/bedrijven
Het gaat naar verwachting om maximaal een paar
gevallen per jaar. Mogelijk gaat het aantal
rentevergoedingen in de toekomst stijgen als gevolg
van zaken die op dit moment aanhangig zijn bij het
Europese Hof van Justitie. Communicatie over de
wijziging vindt plaats via de reguliere kanalen, zoals de
website.
Maakbaarheid systemen
Niet van toepassing.

x

Risico procesverstoringen:

desbetreffende rechten in strijd met het Unierecht zijn
geheven.

0

0

fte incidenteel

0

fte structureel
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geen
uitvoerbaar, mocht het aantal
vergoedingen sterk stijgen in de
toekomst, dan is een evaluatie gewenst
met mogelijke wetsaanpassingen tot
gevolg.

Beschrijving voorstel/regeling
Het voorstel ziet op de introductie van een nieuwe
rentebepaling in de Invorderingswet 1990 (IW 1990) in
het onderdeel dat ziet op de douanewetgeving. Op
grond van het voorgestelde artikel 27quater, eerste lid,
IW 1990 wordt aan de belanghebbende rente vergoed
voor zover een bedrag aan rechten bij invoer of rechten
bij uitvoer geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald op
grond van een beschikking van de inspecteur, omdat de

Handhaafbaarheid
De inspecteur van de Douane is verantwoordelijk voor
terugbetaling van invoerrechten die in strijd met het
Unirecht zijn geheven bij een voor bezwaar vatbare
beschikking. Het vergoeden van rente is voorbehouden
aan de ontvanger van Douane. De gegevens over een
terugbetaling worden daarom (vanwege functiescheiding) gedeeld met de ontvanger van Douane die op
basis hiervan handmatig een beschikking over het
vergoeden van de rente kan opmaken en de vergoeding
in de systemen opneemt. Daarop vindt uitbetaling of
verrekening van het rentebedrag plaats. De werkinstructies worden hierop aangepast. De maatregel
betreft een grotendeels handmatig proces en is
handhaafbaar, mits het aantal vergoedingen beperkt
blijft.
Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Complexiteitsgevolgen
De wijziging vergroot de complexiteit van het
uitvoeringsproces vanwege handmatige handelingen. Er
zijn geen termijnen opgenomen voor toekenning of voor
het achteraf instellen van een vordering. In de
uitzonderlijke situatie waarin de rentevergoeding per
abuis niet ambtshalve wordt vergoed door de Douane,
kan belanghebbende dit aanvechten via de civiele
rechter binnen de hiervoor geldende termijnen, welke
langer zijn dan die van de bestuursrechter.

Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is gemiddeld, omdat er
geen verzoek hoeft te worden gedaan om de rentevergoeding te initiëren en er diverse handmatige
handelingen nodig zijn waar mogelijk fouten kunnen
optreden in het proces.
Uitvoeringskosten
Er zijn geen incidentele of structurele uitvoeringskosten.
Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2022.
Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar. Mocht het aantal
vergoedingen sterk stijgen in de toekomst, dan is een
evaluatie gewenst met mogelijke wetsaanpassingen tot
gevolg.

