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Bijiage
KamerbrieF

Aanleiding
Medio december 2022 heeft u ingestemd met de wijziging van de Leidraad

Invordering 2008 LI 2008 zodat belastingschuldigen die de energietoesiag op

hun bank of spaarrekening hebben staan niet hun recht op kwijtschelding

kwijtraken nota 2022 0000299914 Tevens heeft u ingestemd met dat

beiastingschuidigen die de energietoesiag hebben ontvangen en daarna door een

bankbeslag of ee^etalingsvordering zijn getroffen schriftelijk een verzoek

kunnen doen aan de ontvangerom het getroffen Bedrag terug te betalen De

hiervoor noodzaR^ke wijzigingen van de LI 2008 hebbenTnmiddels

plaatsgevonden Deze wijziging voor de rijksbelastingen wordt gevolgd door

toesiagen Deze wijzigingen zijn op^ december 2022 gepubiic^rd

Beslispunt

Wij adviseren u stasFB de bijgevoegde brief te ondertekenen waarmee de TK wordt

gemformeerd over de beleidswijziging i v m de energietoesiag Gaat u stasFB

hiermee akkoord

Kern

De energietoesiag kan voor de burger nadelige gevolgen hebben bij een

verzoek om kwijtschelding buiten invordering laten en uitstei van betaling
Voorts kan de ontvangen energietoesiag worden getroffen door een beslag
of vordering
Het voorgaande wordt niet wenselijk geacht Gelet daarop is de LI 2008

gewijzigd zodat de energietoesiag wordt ontzlen bij het vaststellen van het

vermogen en bij het doen van een beslag of vordering
De wijzigingen van de LI 2008 zijn op 27 december 2022 gepubliceerd
In de kamerbrief van de Minister voor Armoedebeleid Participatie en

Pensioenen van 20 december 2022 is aangekondigd dat wordt onderzocht op

welke wijze in wet en regelgeving passend kan worden geregeid dat de

energietoesiag niet wordt meegenomen bij het bepalen van het vermogen in

het kader van een verzoek om kwijtschelding
Voorts heeft de Minister voor Armoedebeleid Participatie en Pensioenen

tijdens een debat van 21 december 2022 ter zake de energiebelasting
aangegeven dat de TK wordt gemformeerd zodra een passende opiossing is

gevonden
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Het is passend als de TK door u stasFB wordt gemformeerd over de

gerealiseerde opiossing aangezien de opiossing een beleidswijziging betreft

die namens u stasFB is genomen

In de bijgevoegde brief wordt ingegaan op de brief van de Minister voor

Armoedebeleid Participate en Pensioenen en aangegeven op welke wijze in

wet en regelgeving een passende opiossing is gerealiseerd

Politiek bestuurlijke context

• De wijziging van de LI 2008 werkt door naar de lokale heffingen

gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting Ambtelijk is de

beleidslijn dan ook afgestemd SZW BZK lenW de Vereniging van

Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen De brief is ook

ambtelijk afgestemd met SZW BZK en lenW

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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