De LVLB is een landelijke vereniging voor lokale belastingen. Zij is gericht op het ontwikkelen
en uitwisselen van vakkennis met betrekking tot de heffing en invordering van lokale
belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ. De LVLB bestaat uit meerdere commissies die
regelmatig samenkomen, maar ook online samenwerken. Deze commissies met ieder een
eigen vakkundigheid ondersteunen het bestuur van de LVLB bij het gevraagd en ongevraagd
uitbrengen van advies aan haar ketenpartners. De LVLB heeft recentelijk kennis genomen van
de internetconsultatie Besluit beslagvrije voet en neemt hieraan graag deel.
Inleiding
Op 7 december 2017 is de internetconsultatie Besluit beslagvrije voet gepubliceerd. De sluitingsdatum
is gesteld op 18 januari 2016. De inwerkingtreding van het Besluit is op een bij koninklijk besluit nader
te bepalen tijdstip. De LVLB brengt, gehoord de commissie invordering, de volgende zienswijze aan u
ter kennis.
Toelichting
De LVLB hecht waarde aan het juist vatstellen van de beslagvrije voet. Of het nu gaat om een
beslaglegging op inkomen of het banksaldo, in beide gevallen dient de beslagvrije voet te worden
gerespecteerd. Deze opvatting draagt de LVLB ook uit naar haar leden. Tegelijkertijd is het niet uit te
sluiten dat de beslagvrije voet in de praktijk thans niet altijd tot het juiste bedrag wordt vastgesteld.
Enerzijds vanwege het ontbreken van de vereist medewerking van de schuldenaar en anderzijds
vanwege de complexiteit van het berekenen van de beslagvrij voet.
Met de voorgestelde wijziging is de belastingdeurwaarder voor het berekenen van de beslagvrije voet
nog maar beperkt afhankelijk van informatie te verkrijgen van de schuldenaar en biedt het de
schuldenaar meer waarborgen tot een juiste en eenduidige vaststelling van de beslagvrije voet. Voor
de belastingdeurwaarder daarentegen ziet de LVLB echter niet een vereenvoudiging. De Commissie
Invordering van de LVLB ziet voor de belastingdeurwaarder nadrukkelijk een administratieve
lastenverzwaring ontstaan. De Commissie spreekt haar zorg uit voor wat betreft de wijze waarop de
benodigde gegevens geautomatiseerd in de uitvoering bijeen moeten worden gebracht. De
complexiteit lijkt te worden onderschat wat een rechtstreekse doorwerking naar de praktijk tot gevolg
heeft. De commissie Invordering pleit dan ook voor (meer) eenvoud in de uitvoering en adviseert om
inzet te plegen tot vermindering van de complexiteit.
De berekening van de beslagvrije wordt gebaseerd op brutobedragen (van minimaal ongeveer twee
maanden oud) afkomstig uit de polisadministratie. Deze brutobedragen moeten worden omgerekend
naar netto bedragen. Vanwege het feit dat het Modelformulier beslagvrije voet vervolgens uitgaat van
brutobedragen, is het van belang dat de schuldenaar zijn financiële gegevens herkent als actuele
inkomensgegevens teneinde onnodige reacties te vermijden.

Niet in de laatste plaats wordt aandacht gevraagd voor de nog te bepalen datum van inwerkingtreding.
Voor de feitelijke implementatie van de wijzigingen in de belastingsoftware en de aanpassing van de
processen is minimaal één jaar vereist.
De commissie Invordering van de LVLB is bereid mee te denken aan mogelijke alternatieven
(vermindering complexiteit), waarbij het waarborgen van de beslagvrije voet uiteraard aan de orde is.
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