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Geachte leden, 

 

 

 

 

Met deze brief informeer ik u graag over de Intentieverklaring vervroegde berekening van de beslagvrije 

voet, die op 31 januari jl. door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), ketenpartners en 

stakeholders ondertekend is (de “Intentieverklaring”, bijlage 1). Met deze brief informeer ik u niet alleen 

over de achtergronden van de intentieverklaring, maar zou ik u willen verzoeken om overeenkomstig de 

Intentieverklaring te handelen. 

 

Reden verzoek tot ondertekening intentieverklaring 

Het ministerie van SZW heeft het verzoek tot ondertekening van de intentieverklaring aan alle grote pu-

blieke en private schuldeisers gedaan. In de intentieverklaring wordt een appèl op schuldeisers gedaan 

om actief invulling te geven aan een vervroegde herberekening van de beslagvrijevoet, indien er beslag is 

gelegd in verband met de invordering van een (overheids)schuld. Bij de waterschappen gaat het dan om 

beslag dat is gelegd in verband met de invordering van waterschapsbelasting. 

De reden waarom we gevraagd zijn om over te gaan tot een vervroegde herberekening van de beslagvrije-

voet heeft te maken met de stijging (met 10% ) van het wettelijk minimumloon met ingang van 1 januari jl. 

en het feit dat het wettelijk minimumloon o.a. gekoppeld is aan de beslagvrije voet die het bestaansmini-

mum moet garanderen. Als de beslagvrije voet niet wordt herberekend, zal dit (vanwege de systematiek) 

in veel gevallen ertoe leiden dat de stijging van het wettelijk minimumloon niet bij de burger terechtkomt 

maar onder het beslag valt. Een actieve herberekening is dus nodig om dit te voorkomen.  

 

Betekenis voor de waterschappen 

Door uitvoering te geven aan de intentieverklaring laten wij als sector zien dat wij ons er actief voor zullen 

inspannen dat de verhoging van het wettelijk minimumloon ook daadwerkelijk bij de burger terecht komt. 

Voor de waterschappen betekent de uitvoering van de intentieverklaring dat er extra werk verzet moet 

worden in verband met de herberekening van de beslagvrije voet. Ik verwacht dat de hoeveelheid werk 

mee zal vallen, omdat waterschappen vaak niet de enige beslagleggende partij zijn en meestal een andere 

beslaglegger de regie voert over het totaal aan beslagleggingen. De coördinerende deurwaarder, zoals 

deze beslagleggende partij genoemd wordt, zal de herberekening moeten uitvoeren. Daarnaast betekent 



Pagina 2 van 2 

 

 

 

 
 

de herberekening van de beslagvrijevoet uiteraard dat het langer zal duren voordat waterschappen de 

vordering in verband met de belastingen betaald krijgen.  

 

 

Het proces 

Het ministerie van SZW heeft de Unie in een zeer laat stadium betrokken bij deze intentieverklaring. Hier-

door was het niet mogelijk om vóór de geplande ondertekening op 31 januari bij u als leden van onze ver-

eniging na te gaan of wij als sector achter de intentieverklaring staan. Om die reden kon er dan ook niet 

door de verantwoordelijk portefeuillehouder uit het Uniebestuur, ondertekend worden. Om toch als sector 

onze betrokkenheid te tonen, is in overleg met het Uniebestuur besloten om aan te geven aan het ministerie 

van SWZ, dat de waterschappen welwillend tegenover het doel van de intentieverklaring staan en dat de 

intentieverklaring onder uw aandacht en onder de aandacht van de belastingkantoren gebracht wordt. Via 

deze weg verzoek ik u dan ook om te handelen overeenkomstig hetgeen in de verklaring is opgenomen. 

 

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over de Intentieverklaring. Indien u vragen 

heeft, kunt u contact opnemen met mevr. C. Contreras León – Dunnink (06-55 394 307). 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meindert Smallenbroek 

algemeen directeur 

 

 

 


