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Geachte leden,
Met deze brief informeren wij u graag over de Wet Vereenvoudiging Beslagvrije voet (de Wet) en over de
actiepunten die u als waterschap moet oppakken om de wet tijdig te implementeren. Deze wet maakt onderdeel uit van het Actieplan Brede Schuldenaanpak van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en zal per 1 januari 2021 in werking treden.
De Wet moet ervoor zorgen dat mensen met schulden voldoende geld overhouden om in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. Op dit moment gaat er bij mensen met schulden soms een te groot deel van
het inkomen op aan het aflossen van de schuld, waardoor de bestaanszekerheid van schuldenaren niet
altijd kan worden gegarandeerd. Om dit probleem op te lossen pakt de Wet de volgende knelpunten aan:
- berekeningswijze van de beslagvrije voet; 1
- de gegevens die daarvoor met verschillende instanties moeten worden uitgewisseld; en
- het uiteindelijke proces tot vaststelling van de beslagvrije voet.
Deze knelpunten worden hoofdzakelijk opgelost doordat de berekening van de beslagvrije voet na invoering
van de Wet eenvoudiger en uniform door middel van een digitale tool wordt berekend. Voor de waterschappen betekent dit voornamelijk dat binnen het belastingdomein de software die voor de invordering van
lokale belastingen wordt gebruikt, aangepast moet worden (de softwareoplossing). Uit de Impactanalyse
die samen met de gemeenten is gehouden en in januari 2020 met u is gedeeld, volgen hierover de volgende
kanttekeningen:
-

1

de waterschappen zijn voor het uitvoeren van de Wet afhankelijk van een tijdige oplevering van de softwareoplossing; en
de Wet kan pas efficiënt worden uitgevoerd, zodra de verbreding van het beslagregister2 – tevens onderdeel van het Actieplan Brede Schuldenaanpak – geïmplementeerd is.

De beslagvrije voet is het bedrag dat bij inkomensbeslagen moet worden vrijgelaten. Dit is het minimum aan inkomen dat een beslagene ter beschikking staat voor zijn of haar levensonderhoud.
2 De Wet Stroomlijning keten voor derdenbeslag ligt voor advies voor aan de Raad van State. Het Besluit Stroomlijning keten voor derdenbeslag en de keten start architectuur is onlangs met de waterschappen gedeeld. In samenwerking met VNG Realisatie zal in september 2020 een impactanalyse uitgevoerd worden.
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De Unie van Waterschappen heeft de afgelopen maanden bij het ministerie van SZW aangedrongen op een
voortvarende en effectieve implementatie aanpak, zodat de waterschappen tijdig voorbereid zijn op de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.
De Wet speelt met name een rol in het dwanginvorderingsproces dat in gang gezet wordt wanneer waterschapsbelasting niet betaald wordt. Voor achttien waterschappen geldt dat het heffen en invorderen van
de waterschapsbelastingen wordt verzorgd door belastingsamenwerkingen. De overige drie waterschappen
die zelf heffen en invorderen,3 besteden het dwanginvorderingsproces uit aan lokale deurwaarderskantoren. Dit betekent dat het dwanginvorderingsproces voor alle waterschappen uitgevoerd wordt door een
belastingsamenwerking en/of door een lokaal deurwaarderskantoor. Het zijn dan ook deze organisaties die
de Wet namens de waterschappen moeten uitvoeren. Dit betekent niet dat de waterschappen geen rol hebben bij de implementatie en de uitvoering van de Wet. In de bijlage bij deze brief treft u daarom een overzicht van de belangrijkste actiepunten aan. Daarnaast ontvangt u ook een speciale briefing over de rekentool
van het Inlichtingenbureau.
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over implementatie van de Wet. Indien u
vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevr. C. Contreras León – Dunnink (06-55 394 307).
Hoogachtend,

drs. J.M.C. Smallenbroek,
algemeen directeur.
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Waterschap De Dommel, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

