
Bijlage: Toelichting op de invorderbaten 2020 (jaarbasis) 

De invorderbaten vallen hoger uit ten opzichte van voorgaande jaren. De invorderbaten bestaan uit een 

gerealiseerd deel dat in het lopende jaar is ontvangen en een inschatting van het bedrag dat nog 

toerekenbaar is aan openstaande vorderingen uit het lopende en voorgaande kalenderjaren. 

Onderstaand geven wij een toelichting op de oorzaken van het hoge bedrag invorderopbrengsten in 

2020.  

1. In 2020 is bij gebruik van de berichtenbox gestopt met het versturen van aanmaningen in hard 

copy. De aanmaning komt net als de aanslag digitaal in de berichtenbox van de 

belastingplichtige, conform de opgegeven voorkeur voor digitale ontvangst. Het dwangbevel is 

het eerste document wat in dat geval als hardcopy wordt verstuurd. De verwachting is dat een 

deel van de belastingplichtigen de aanmaning in de berichtenbox over het hoofd heeft gezien. 

Het is niet mogelijk de hieraan gerelateerde opbrengsten te herleiden.  

  

2. In onderstaande grafiek is zichtbaar dat er sprake is van een grotere hoeveelheid 

invorderdocumenten ten opzichte van 2019 en 2018. Ook is zichtbaar dat substantieel meer 

dwangbevelen en hernieuwde zijn verstuurd in 2020. Een groot deel van de verstuurde 

dwangbevelen in 2020  had betrekking op verzonden aanslagen in 2019. Deze zijn 

doorgeschoven naar kalenderjaar 2020. 
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3. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt vertonen de werkelijk ontvangen opbrengsten in 2020 

geen wezenlijke afwijking in vergelijk met voorgaande jaren. Deze verklaart niet de aanzienlijk 

hogere opbrengst van 2020. De hogere opbrengsten komen voort uit het bedrag dat we nog 

verwachtten.  
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4. Elk jaar maken we een schatting van de invorderbaten welke nog gerealiseerd gaan worden op 

de verzonden invorderdocumenten in de  verstreken kalenderjaren. Hiervoor is een protocol 

opgesteld welke is afgestemd met de accountant. In onderstaande grafiek treft u de 

inschattingen van de afgelopen jaren. Het op te nemen bedrag is afhankelijk van de voortgang 

van de inning van de belastingoplegging en stand van de openstaande invorderdebiteuren. De 

openstaande invorderdebiteuren zijn ultimo € 3.898.000. Dit is circa € 800.000 hoger dan 

2019. Er is een verbetering zichtbaar in de mate van inning. Op basis van de verbetering van 

de inning van de afgelopen jaren stijgt het verwachtte inningspercentage van 46% naar 53%. 

Hierdoor stijgt de post nog te realiseren invorderopbrengsten van circa € 1.400.000 naar € 

2.050.000.    

 

Voor de volledigheid treft u de toelichting uit de jaarrekening(en) hieronder.  
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Bedragen x € 1.000 Openstaand 

bedrag

31-12-2020

Openstaand

bedrag

31-12-2019

Openstaand

bedrag

31-12-2018

Openstaande invorderingsdebiteuren 2020 1.775             

Openstaande invorderingsdebiteuren 2019 1.173             1.447             

Openstaande invorderingsdebiteuren 2018 548                1.018             1.784             

Openstaande invorderingsdebiteuren 2017 198                312                585                

Openstaande invorderingsdebiteuren 2016 118                155                223                

Openstaande invorderingsdebiteuren 2015 73                  102                171                

Openstaande invorderingsdebiteuren 2014 12                  49                  102                

Openstaande invorderingsdebiteuren 2013 en voorgaande jaren 1                    9                    95                  

Totaal 3.898 3.092 2.960

Percentage verwachte inning 53% 46% 42%

Voorziening 1.848 1.664             1.723             

Openstaande invorderingsdebiteuren 2.050 1.428 1.237  

 

5. We verwachtten bij de jaarrekening 2019 dat we nog € 1.428.000 over 2019 en voorgaande 

jaren gingen realiseren. Inmiddels is per eind 2020 hiervan € 1.321.000 gerealiseerd en we 

verwachten op basis van de openstaande vorderingen nog € 609.000 te realiseren over de 

jaren 2019 en eerder. Hieruit blijkt dat de prognose per eind 2019 € 524.000 te laag is 

ingeschat. Debet hieraan is het hogere realisatiepercentage van de inning. 

 

6. Per eind 2020 verwachtten we nog € 2.050.000 aan invorderopbrengsten te realiseren. Hiervan 

is € 1.440.000 toerekenbaar aan kalenderjaar 2020. Het overige deel van € 609.000 is 

gebaseerd op de jaren 2019 en ouder. 
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