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Crisis coronavirus: tijdelijke verlaging van de rentevoeten voor de maanden april, 

mei en juni 20211 

 
Mijnheer de Voorzitter, 

 

Met deze nota wens ik uw aandacht te vestigen op de tijdelijke verlaging van de rentevoeten en 

zijn gevolgen voor de invordering van de schulden voor de Algemene Administratie van de Inning 

en de Invordering. 

1. Verlaging van de wettelijke rentevoet in fiscale zaken 

De wettelijke rentevoet in fiscale zaken – momenteel 7 % per jaar (artikel 2, § 2 van de wet van 
5.05.1865 betreffende de lening tegen intrest), wordt voor de interesten over de maanden 
april, mei en juni 2021, vastgesteld: 

• op 4 % per jaar voor de interesten verschuldigd door de schuldenaars op de in te vorderen 
bedragen. 

• op 2 % per jaar voor de interesten verschuldigd door de Staat op de terug te betalen 
bedragen. 

Deze rentevoet, tijdelijk afgestemd op deze verschuldigd inzake IB, is van toepassing telkens de 
wetteksten verwijzen naar de wettelijke rentevoet in fiscale zaken, met name: 

• op de interesten inzake diverse taksen. 
• op de interesten verschuldigd krachtens het WMGI (artikel 14) vanaf de aanmaning tot 

betaling (niet-fiscale schuldvorderingen, alimentatievorderingen, rolrechten). 

 
1 Art. 14 tot 19, Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-
pandemie, verschijnt weldra in het B.S. 
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• op de interesten verschuldigd krachtens de domaniale wet van 22.12.1949 (oud 
artikel 4) voor de "oude" niet-fiscale schuldvorderingen met een aanmaning 
verzonden vanaf 8.01.2018. 

• op de interesten op de terug te betalen bedragen inzake btw bedoeld in artikel 91, § 4 van 
het WBTW. 

2. Bijzonderheden inzake btw 

De interesten bedoeld in artikel 91 van het WBTW worden, voor de interesten over maanden 
april, mei en juni 2021, gewijzigd als volgt: 

• de rentevoet van de interesten verschuldigd op de in artikel 91, §§ 1 en 2 bedoelde in te 
vorderen btw, momenteel 0,8 % per maand, wordt vastgesteld op 4 % per jaar. Vanaf 
het ogenblik waarop deze btw evenwel wordt opgenomen in een uitvoerbaar verklaard I & 
I-register, in een gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan of in een 
dwangbevel dat werd ter kennis gebracht of betekend, ("oude" schulden), wordt de 
rentevoet vastgesteld op 8 % per jaar. 

• de rentevoet van de interesten op de andere in te vorderen bedragen dan deze 
bedoeld in artikel 91, §§ 1 en 2 (in regel de btw-boeten, en de btw voor niet-
belastingplichtigen), momenteel berekend tegen de wettelijke rentevoet in fiscale zaken 
(art. 91, § 2bis, of oud art. 91, § 4 voor de "oude" schulden opgenomen in een 
dwangbevel), wordt vastgesteld op 8 % per jaar. 

Mag ik u verzoeken om hiervan de gerechtsdeurwaarders in te lichten die optreden voor de 

Algemene Administratie van de Inning en de Invordering? 

Ik blijf te uwer beschikking voor alle bijkomende informatie.   

Hoogachtend. 

 

 

 

Ann Van Cauwenbergh 
Adviseur generaal - Proceseigenaar Invordering 
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