
Impact: 	 beperkt / middelgroot / ingrijpend 

Interactie burgers/bedrijven 
Maakbaarheid systemen 
Handhaafbaarheid 
Fraudebestendigheid 
Complexiteitsgevolgen 

nvt 
x 

Risico procesverstoringen: 	groot / gemiddeld / klein 

Uitvoeringskosten 	incidenteel 	structureel 
• Dienstverlening 	€ 	0 	0 
• Handhaving/toezicht 

	
€ 	0 	€ -160.000 

• Automatisering 	€ 	0 	0 

Personele gevolgen: 	 0 fte incidenteel 
-1,9 fte structureel 

Invoering mogelijk per: 	01 - 01 - 2023 

Beslag portfolio: 	beperkt 

Eindoordeel: 	Uitvoerbaar. De Belastingdienst en de 
SVB gaan er vanuit dat de bestaande 
werkvoorraad niet in de tussenliggende 
periode wordt opgepakt. 

Schuldig nalatig verklaren 

Bekchrijving voorstel/regeling 
Met het wetsvoorstel 'Wijziging van Algemene 
Ouderdomswet en de Wet financiering sociale 
verzekeringen in verband met het afschaffen van de 
mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het 
niet of niet geheel betalen van de premie voor de 
volksverzekeringen' wordt geregeld dat de wettelijke 
bepalingen inzake schuldig nalatigheid vervallen. Tevens  

vervalt hiermee het afgeven van de schuldig nalatig 
verklaringen. Het niet of niet geheel betalen van de 
verschuldigde AOW-premie leidt niet meer tot een 
korting op de AOW-uitkering. 

Interactie burgers/bedrijven 
Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen. De 
doelgroep bestaat uit burgers (particulieren en 
ondernemers) die aanslagen IH waarin premie AOW 
vervat is niet of niet geheel betalen. 

Maakbaarheid systemen 
Het schuldig nalatig proces ligt al enige tijd stil. De 
noodzakelijke systeemaanpassingen voor afschaffen 
kunnen tijdig worden gerealiseerd. 

Handhaafbaarheid 
De impact van dit voorstel heeft geen/nauwelijks impact 
op de handhaafbaarheid. 

Fraudebestendigheid 
Niet van toepassing. 

Complexiteitsgevolgen 
Het wetsvoorstel leidt tot het vervallen van regels uit de 
Leidraad Invordering 2008 en de Instructie Invordering 
en Belastingdeurwaarders. 

Risico procesverstoringen 
Het risico op procesverstoringen is klein. 

Uitvoeringskosten 
De incidentele handhavingskosten zijn nihil. De 
structurele handhavingskosten bedragen - €160.000. 

Personele gevolgen 
Er is sprake van een besparing van 1,9 fte. 

Als het afschaffen van het schuldig nalatig proces geen 
doorgang vindt, zal het proces weer opgestart moeten 
worden. Er is inmiddels een behoorlijke werkvoorraad 
ontstaan waarvoor personeel moet worden geworven en 
opgeleid om deze weg te werken. Voor het opstarten 
van het proces moeten tevens IV aanpassingen worden 
doorgevoerd waarvoor op dit moment geen ruimte in 
het IV-portfolio is. 

Invoeringsmoment 
Voor het afschaffen van schuldig nalatig zijn een drietal 
scenario's worden geklentificeerd: 

• Afschaffen per 1 januari 2023: uitvoerbaar 
• Afschaffen na 1 januari 2023 

o Optie 1: wel tussentijds 
oppakken van de bestaande 
werkvoorraad: dit is onwenselijk 
en niet haalbaar voor de 
Belastingdienst vanwege de 
impact op het IV portfolio en de 
toename aan dienstverlenende 
taken (Fte's). Daarnaast speelt de 
vraag hoe redelijk het is om 
burgers voor te dragen met de 
wetenschap dat het proces 
afgeschaft zal worden. 

o Optie 2: niet tussentijds 
oppakken van de bestaande 
werkvoorraad: levert een 
besparing van 0,4 FTE (deze is 
inbegrepen in de 1,9 FTE). 

• Geen afschaffing: niet uitvoerbaar 
vanwege benodigde IV-aanpassingen en 
personele capaciteit. 

In geval van een eventuele zeer beperkte 
terugwerkende kracht, zoals in het wetsvoorstel staat, 
zal dit naar verwachting geen noemenswaardige 
effecten hebben voor de uitvoering. Het schuldig nalatig 
proces ligt immers al enige tijd stil en zal ook niet 
opnieuw opgestart worden. 

Eindoordeel 
Het voorstel is uitvoerbaar per 1 januari 2023. De 
Belastingdienst en de SVB gaan er vanuit dat de 
bestaande werkvoorraad niet in de tussenliggende 
periode wordt opgepakt. 
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