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Wet van 14 juli 2022 tot wijziging van de 
Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 
in verband met het tijdelijk achterwege laten 
van de rente bij bepaalde hervattingen van de 
invordering van toeslagschulden (Wet geen 
rente bij hervatting invordering 
toeslagschulden) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om geen 

rente in rekening te brengen bij bepaalde hervattingen van de invordering 
van toeslagschulden; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

In de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt na artikel 
29 een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 29a Geen rente bij hervatting invordering toeslag-
schulden  

1. Voor verschuldigde bedragen aan terugvorderingen waarvan de 
beschikking tot terugvordering een dagtekening heeft van 28 februari 2022 
of eerder, waarvan de betalingstermijn, bedoeld in artikel 28, is verstreken 
en waarop geen uitstel van betaling krachtens artikel 31 van toepassing 
was, verleent de Belastingdienst/Toeslagen aan de belanghebbende per 
brief ambtshalve uitstel van betaling tot en met vier weken na dagte-
kening van de brief, welke termijn tweemaal per brief kan worden 
verlengd met steeds zeven dagen, en stelt de Belastingdienst/Toeslagen 
de belanghebbende in de gelegenheid tot verder uitstel van betaling 
volgens de krachtens artikel 31 geldende regels en termijnen. 

2. In afwijking van artikel 29 is geen rente verschuldigd over een 
terugvordering als bedoeld in het eerste lid voor zover het bedrag van die 
terugvordering is betaald voor het aflopen van de termijnen, bedoeld in 
het eerste lid, of binnen de door de Belastingdienst/Toeslagen in het kader 
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van een verleend uitstel van betaling krachtens artikel 31 gestelde 
betalingstermijnen. 

3. Dit artikel geldt niet voor verschuldigde bedragen waarop het 
moratorium, bedoeld in artikel 49i, negende lid, van toepassing is. 

ARTIKEL II  

In de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen vervalt met 
ingang van 1 januari 2026 artikel 29a. 

ARTIKEL III  

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 2022. Indien het 
Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 
2022, treedt deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot 
en met 1 juli 2022. 

ARTIKEL IV  

Deze wet wordt aangehaald als: Wet geen rente bij hervatting invor-
dering toeslagschulden. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te ’s-Gravenhage, 14 juli 2022 
Willem-Alexander 

De Staatssecretaris van Financiën,
A. de Vries 

Uitgegeven de negentiende juli 2022 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
D. Yeşilgöz-Zegerius
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