
 

 

Geachte heer Vijlbrief, 

 

Hartelijk dank voor uw brief van 17 juni 2021 waarmee u mij informeert over 

de stand van zaken inzake het project vervolgingskosten en het dossier 

invorderingsrente.  

 

Het is goed te horen dat het ten onrechte niet verminderen van 

vervolgingskosten vanaf januari 2021 zich niet meer zal voordoen door een 

aanpassing in het proces. Ook goed om te horen is dat de correctie van de  

aanslagen van gedupeerde burgers en bedrijven tempo begint te krijgen. Uit 

uw brief maak ik op dat bij een deel van de gedupeerden de bedragen eind 

juli zullen worden uitbetaald of worden verrekend met nog openstaande 

schulden.  

 

Uit uw brief is mij niet duidelijk geworden voor hoeveel burgers en bedrijven 

(unieke BSN’s/RSIN’s) er nog aanslagen moeten worden gecorrigeerd. Om 

hoeveel burgers en bedrijven gaat het? Wanneer verwacht u dat dit zal zijn 

gedaan? Ik ben ook benieuwd hoe de respons is geweest van burgers en 

bedrijven die inmiddels gecompenseerd zijn. En of er gebeld wordt naar het 

speciale telefoonnummer dat voor deze herstelactie is ingericht?  

 

Mijn medewerkers onderhouden contact met de medewerkers bij uw 

organisatie die belast zijn met deze herstelactie. Zij gaan over bovenstaande 

vragen in september graag in gesprek met uw medewerkers. Na afloop zal ik 

bezien of verdere actie nodig is.  

 

Uw impactanalyse over de problematiek bij de invorderingsrente zie ik met 

belangstelling tegemoet. 

 

Een afschrift van deze brief zend ik aan de Belastingdienst en aan de 

Tweede Kamer. Tevens zal ik een update over de stand van zaken laten 

plaatsen op onze website. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

de Nationale ombudsman, 

 

 

 

Reinier van Zutphen 

 

Retouradres: Postbus 93122, 2509 AC Den Haag 

Ministerie van Financiën 

De staatssecretaris van Financiën 

De heer dr. J.A. Vijlbrief 

Postbus 20201 

2500 EE  DEN HAAG 
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