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Geachte heer            , 

Op 8 februari 2018 ontving ik uw Wob-verzoek. De afhandeling van uw verzoek 
heeft langer geduurd dan de bedoeling was. Daar bied ik u mijn 
verontschuldigingen voor aan. 
 
U vraagt mij het volgende: 
 
1. Een overzicht van het aantal personen in de notoire wanbetalersregeling van 

2008 tot nu.  
2. Een overzicht van alle incassomiddelen (aanmaningen, dwangbevelen, 

bankbeslag, beslag op inboedel etc.) gebruikt bij het innen van 
belastingvorderingen opgesplitst naar type vordering (toeslagen, loonbelasting, 
motorrijtuigenbelasting etc.) en type belastingplichtige (personen of 
rechtspersonen) van 2008 tot nu. 

3. Een overzicht van het aantal opgelegde verzuim- en vergrijpboetes en het 
totaalbedrag aan opgelegde verzuim- en vergrijpboetes per belastingsoort 
(inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, motorrijtuigenbelasting 
etc.) en type belastingplichtige (personen of rechtspersonen) van 2008 tot nu. 

4. Alle (externe) adviezen, nota's, evaluaties, verslagen, notulen, memo's, e-
mails, correspondentie en andere (interne) documenten opgesteld ten aanzien 
van de aanpak van schuldenproblematiek en de rol van de Belastingdienst 
daarbij. 

 
Wettelijk kader  
Uitgangspunt van de Wob is dat - in het belang van een goede en democratische 
bestuursvoering - overheidsdocumenten op verzoek openbaar worden gemaakt. 
Dit uitgangspunt geldt niet als een specifieke geheimhoudingsplicht zich ertegen 
verzet of als één of meer uitzonderingsgronden van de Wob van toepassing zijn. 
Het verzoek moet betrekking hebben op documenten die feitelijk beschikbaar zijn 
en niet al openbaar gemaakt zijn. 
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Inventarisatie van documenten 
Vooraf merk ik op dat veel informatie over het incassobeleid van de 
Belastingdienst al openbaar is. Met name in de halfjaarrapportages die naar de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal worden gestuurd is over het onderwerp veel 
te vinden. Die informatie laat ik hier buiten beschouwing, omdat die al openbaar 
is. 
 
Ten aanzien van de vier onderwerpen waarover u informatie vraagt ben ik 
nagegaan welke documenten daarover voorhanden zijn. Het volgende is gebleken: 
 
Ad 1 Aantal personen in de notoire wanbetalersregeling 
In de administratie van de Belastingdienst wordt geen onderscheid gemaakt 
binnen de groep burgers die een belasting- of toeslagschuld heeft. Daarom is het 
niet mogelijk om het door u gevraagde aantal te verstrekken. De Wob heeft 
betrekking op documenten die voorhanden zijn. Een document waarin de door u 
verlangde informatie is vastgelegd bestaat niet en de Wob verplicht in dat geval 
niet tot het maken van dat document.  
 
Ad 2 en 3 Bestuurlijke informatie over incassoactiviteiten en boetes 
In de bijlage ‘WOB incassobeleid’ vindt u de gevraagde informatie voor zover 
beschikbaar.  
 
Het antwoord op vraag 2 is verwerkt in de tabellen 1 en 2.  
 
Tabel 1 geeft weer hoe vaak aanmaning en dwangbevel als incassomaatregel zijn 
ingezet per openstaande vordering in de periode 2013 tot en met 2017. Er is een 
splitsing aangebracht in belastingen en toeslagen. Een nadere ondersplitsing in 
middelen is technisch mogelijk, maar niet gebruikelijk in standaardrapportages. 
Om deze reden is van nadere ondersplitsing afgezien. 
 
Tabel 2 geeft weer hoe vaak loonvordering en beslag zijn ingezet per debiteur in 
de periode 2013 tot en met 2017. Omdat niet vastgelegd wordt voor welke 
vorderingen/middelen laatst vermelde incassomaatregelen worden ingezet, is een 
nadere ondersplitsing niet mogelijk. De incassomaatregel overheidsvordering is 
niet in tabel 2 opgenomen. Het is (thans) niet mogelijk om vergelijkbare cijfers 
hierover aan te leveren. 
 
Voor beide tabellen geldt dat vergelijkbare cijfers van voor 2013 niet beschikbaar 
zijn. 
 
Het antwoord op vraag 3 is verwerkt in tabel 3. De tabel bevat alleen cijfers van 
de middelen inkomensheffing (IH), inkomensafhankelijke bijdrage 
Zorgverzekeringswet (Zvw) en vennootschapsbelasting (VpB). Bij andere middelen 
wordt alleen bijgehouden of er een boete is opgelegd, maar wordt niet 
bijgehouden of het een verzuim- of vergrijpboete betreft. Van andere middelen 
kan de gevraagde informatie derhalve niet op een vergelijkbare wijze worden 
aangeleverd en daarom is hiervan afgezien. De IH en Zvw hebben betrekking op 
natuurlijke personen. De VpB op niet-natuurlijke personen. In de toelichting bij 
tabel 3 is nadrukkelijk aangegeven dat het hier om voorlopige aantallen gaat.  
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Ad 4 documenten opgesteld ten aanzien van de aanpak van schuldenproblematiek 
De volgende documenten, die als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd, zijn 
aangetroffen: 
 
Nr. Naam document Datum Beoordeling 
1 Notitie Bijzondere incassobevoegdheden in relatie 

tot de beslagvrije voet 
3-9-2015 Deels openbaar 

2 Notitie Gesprek Wiebes/Vliegenthart over schulden 24-8-2016 Deels openbaar 
3 Beslisnotitie verzamelbesluit 13-9-2016 Deels openbaar 
4 Notitie BPO Schulden 24 november 2016 14-11-2016 Deels openbaar 
5 Agenda Bewindspersonenoverleg schulden 24-11-2016 Deels openbaar 
6 Notitie Miniconferentie schulden d.d. 12 september 5-9-2017 Deels openbaar 
 
Beoordeling van deze documenten 
Voor al deze documenten geldt dat ik de daarin opgenomen namen en 
contactgegevens van medewerkers van het ministerie van Financiën of andere 
departementen onleesbaar heb gemaakt. Ik ben namelijk van oordeel dat het 
belang van hun privacy zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Ik 
beroep me hiervoor op art. 10, lid 2, onder d, van de Wob. 
 
Wanneer in een document passages zijn opgenomen die zijn aan te merken als 
persoonlijke beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad (art. 11 van de 
Wob) zijn die passages onleesbaar gemaakt. Persoonlijke beleidsopvattingen ten 
behoeve van intern beraad maak ik nooit openbaar en ook in dit geval heb ik geen 
aanleiding om van deze gedragslijn af te wijken. Als er sprake is van een 
persoonlijke beleidsopvatting ten behoeve van intern beraad is dat duidelijk 
gemaakt op de documenten. 
 
Besluit 
Ik wijs uw verzoek grotendeels toe. 
 
 
Hoogachtend, 
de staatssecretaris van Financiën, 
namens deze, 
 
 
 
 
 
mr. J. de Blieck, 
lid van het managementteam Belastingdienst 
 
 
Deze brief is een besluit in de zin van de Awb. Op grond van die wet kunt u tegen dit besluit 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift 
indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de staatssecretaris van Financiën, 
kamer KV 2.52, postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het moet worden ondertekend en ten 
minste het volgende bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en een opgave van de 
redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.  
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1. CIJFERS INCASSOMAATREGELEN

2. CIJFERS VERZUIM- EN VERGRIJPBOETES



Toelichting:

• Jaar: kalenderjaar waarin het proces gestart is

• Belastingen: alle belastingen zoals geregistreerd in het primaire debiteuren systeem van de Belastingdienst

• Toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

• NP: natuurlijke personen

• NNP: niet-natuurlijke personen

3

INCASSOMAATREGELEN
Aanmaning en dwangbevel

Peildatum: maart 2018
aantallen afgerond op 1.000-tallen

Tabel 1: Inzet aanmaning en dwangbevel als incassomaatregel, kalenderjaren 2013 t/m 2017

2013 2014 2015 2016 2017

Belastingen Toeslagen Belastingen Toeslagen Belastingen Toeslagen Belastingen Toeslagen Belastingen Toeslagen

aanmaning NP 1.915.000 485.000 1.835.000 540.000 1.746.000 587.000 1.917.000 477.000 1.732.000 447.000

NNP 758.000                    -   705.000                    -   689.000                    -   728.000                    -   672.000                 -   

betekend dwangbevel NP 1.324.000 273.000 1.245.000 283.000 1.170.000 344.000 1.249.000 325.000 1.220.000 320.000

NNP 457.000                    -   424.000                    -   411.000                    -   439.000                    -   459.000                 -   

Na het verlopen van de betalingstermijn van een vordering (en eventuele coulance) volgt altijd een aanmaning. Als de belastingschuld van de vordering ook na de 
aanmaning niet wordt betaald, volgt een dwangbevel.

In onderstaande tabel staat het aantal keren waarvoor een aanmaning of een dwangbevel als incassomaatregel voor een vordering is ingezet.
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INCASSOMAATREGELEN
Loonvordering en beslag

De incassomaatregelen loonvordering en/of beslag kunnen worden ingezet voor de gehele schuldpositie van de debiteur. Dit betekent dat de incassomaatregel gestart kan 
worden voor meerdere openstaande vorderingen per debiteur. Daarbij wordt niet vastgelegd voor welke vorderingen / middelen deze maatregelen worden genomen. In 
tegenstelling tot aanmaning en dwangbevel tellen we geen maatregelen die worden genomen per vordering, maar incassomaatregelen per debiteur. In onderstaande tabel 
staat het aantal keren waarvoor de incassomaatregelen loonvordering en/of beslag voor een debiteur zijn ingezet. 

Tabel 2: Inzet loonvordering en beslag, kalenderjaren 2013 t/m 2017

Toelichting:
• Jaar: kalenderjaar waarin het proces gestart is
• NP: natuurlijke personen
• NNP: niet-natuurlijke personen

2013 2014 2015 2016 2017

Loonvordering NP 135.500 104.900 67.700 82.200 96.200

NNP                -                  -                  -                  -                  -   

Beslagopdracht NP 140.100 117.800 100.200 74.900 64.600

NNP 52.200 51.500 56.500 52.300 49.900

Beslag onroerende zaken NP 1.600 1.400 1.200 1.100 1.000

NNP 100 200 200 200 200

Beslag roerende zaken NP 28.300 27.800 26.600 20.900 18.800

NNP 8.700 8.500 8.400 7.600 6.600

Beslag onder derden NP 4.100 5.400 7.400 10.500 9.100

NNP 1.200 1.500 2.400 5.100 5.700

Peildatum: maart 2018
aantallen afgerond op 100-tallen



Onderstaande tabel bevat informatie over opgelegde verzuim- en vergrijpboeten bij heffingsbesluiten (definitieve aanslagen en navorderingsaanslagen) in het kader van de 
Inkomensheffing (IH), bijdrage Zvw en Vennootschapsbelasting (VpB). Eventuele verminderingen zijn hierin niet betrokken. 
Verzuim- en vergrijpboeten in het kader van middelen anders dan bovengenoemde worden niet als zodanig geregistreerd; hiervan is enkel bekend óf vorderingen naar aanleiding van 
heffingsbesluiten een boetecomponent bevatten, en niet of dit een verzuim- en/of vergrijpboete betreft. 

Ten aanzien van de gerapporteerde aantallen en bedragen merken wij nadrukkelijk op dat het de verdeling per belastingjaar betreft. In het huidige behandeljaar en komende 
behandeljaren worden nog (navorderings-)aanslagen – met aannemelijk ook vergrijpboetes en/of verzuimboetes - opgelegd voor de meer recente belastingjaren. Dit betekent dat de 
aantallen en bedragen voor de recentere belastingjaren dus voorlopige aantallen zijn. 

5

VERZUIM- EN VERGRIJPBOETES

Peildatum: maart 2018

Tabel 3: Verzuim- en vergrijpboetes IH, ZvW en VpB, belastingjaren 2008 t/m 2016 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IH verzuimboete aantal 246.192        263.647              190.309           165.292             152.971           138.922          133.323            128.960               44.369             

bedrag € 59.555.961 € 74.572.830 € 109.903.213 € 111.878.490 € 119.602.497 € 88.143.636 € 76.178.968 € 76.309.257 € 22.956.645

vergrijpboete aantal 4.963             5.146                   5.751               5.310                 6.036               4.885               2.941                1.118                    121                  

bedrag € 55.045.585 € 46.633.011 € 44.775.485 € 47.490.508 € 44.817.102 € 37.906.409 € 24.910.518 € 7.897.165 € 1.881.242

Zvw verzuimboete aantal 1                     -                       -                    -                      -                    2                       1                        -                        -                   

bedrag € 1 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4.969 € 4.920 € 0 € 0

vergrijpboete aantal 442                326                      324                   227                     221                   190                  158                    48                          2                       

bedrag € 137.099 € 115.119 € 134.259 € 89.416 € 81.952 € 75.258 € 493.629 € 24.228 € 3.265

VpB verzuimboete aantal 45.899           42.503                31.389             29.922               30.259             34.697            37.226              37.072                  16.214             

bedrag € 26.277.033 € 105.820.559 € 79.171.612 € 75.772.894 € 75.053.588 € 87.399.923 € 98.322.531 € 98.229.990 € 43.096.204

vergrijpboete aantal 506                406                      383                   431                     434                   350                  220                    100                       3                       

bedrag € 28.518.375 € 18.694.090 € 12.613.997 € 30.712.459 € 48.257.125 € 5.823.265 € 1.945.905 € 920.981 € 2.531



[Doc 1 Ministerievanfinanciën

TER BESLtSSINI3
Olrectoraat-GeneraalAan
Belastingdienst

de Staatssecretaris

Datum
27 augustus 2015. .

not ‘ t e1 t Bijzondere incassobevoegdheden in relatie tot de DGB/20153740N
beslagvrije voet Rubriek

ioonbeslagen

Auteurs

Paraaf Via V,ada StaatssecretarIs de secretarl5-generaal
directeur-generaal
Belastingdienst

Van
Fiscailtelt

Kopie aan
de MinisterVia Medeparaaf Medeparaaf 2sPAdirecteur OGBeI CFAO BelastingdIenst CIO Belastingdienst Communicatie

BIjlagen

.

2

Aaniclding

Begin juli is de kab)netsbrief inzake de vereenvoudiging van de beslagvrije voet(8W) aan de Kamer gestuurd (zie bijlage 2). In die brief Is de volgende stapnaar een eenvoudigere BVV geschetst, Hiermee zijn we er nog niet. Er moetennog principiële keuzes worden gemaakt.

In deze notitie komen de bijzondere incassobevoegdheden van deBelastingdienst aan bod en wordt de relatie gelegd met de borging van de BVV.Bij de verschillende bevoegdheden worden verschillende opties genoemd,toegesneden op de mogelijkheden van de Belastingdienst. Overigens zijnsommige opties ook al mogelijk In de huidige situatie, dus zonder devereenvoudiging van de 3W.

Medio september is nen DG-overleg gepland waarbij de bijzondereincassobevoegdheden op de agenda stadn. Klijnsma wl in oktober eenbewlndspersonenoverleg (SZW, VWS, V&3, EZ en FIN) plannen waarbij ditonderwerp aan de orde komt. Aan de hand van deze notitie kunt u de inzet voordeze overleggen bepalen.
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Beslispunt

Toelichting

11.1

Andere uftvoerlngsorganisatjes beschikken ook over bijzondere
incassobevoegdheden. Zo gebruikt het Zorginstituut broninhouding bij de
incasso van bestuursrechtelijke zorgpremie en gebruikt het C]IB het verhaal
zonder dwangbevel (vergelijkbaar met de overheidsvordering) Voor al deze
bijzondere incassobevoeguheden geldt dat ze moeten worden bezien in het lichtvan de vereenvoudigde BVV en de borging van een bestaansminimum.) [

Een belangrijk zorgenpunt van de NOM.
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Overheidsvordering

Met de overheidsvordering wordt d.m.v. automatische Incasso geld van de
betaalrekening van de belastingschuldjge (natuurlijk persoon) geïncasseerd. In
de regelgeving zijn de voorwaarden vastgelegd (maximumbedrag, frequentie en
informatievoorziening). In het beleid staat dat achteraf (na de uitvoering van de
overheidsvordering), op verzoek, een beroep kan worden gedaan op de BVV.

11.1

De overheidsvordering wordt alleen toegepast bij natuurlijke personen bij de
fnnlng van MRB, 18 en toeslagschulden, Waterschappen en gemeenten kunnen
de overheldsvordering ook toepassen bij de lnning van hun belastingen maar
slechts enkele lokale overheden doen dat.

Opties:

1.

2.
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11.1

Verrekening

De Belastingdienst kan toeslagschulden en -voorschotten gedwongen
verrekenen. Door de vertekening van huurtoeslag, zorgtoeslag of
kindgebondenbudget kan de BVV worden aangetast. In het beleid staat dat na
de verrekening, op verzoek, een beroep kan worden gedaan op de BW. EEI-__.
111.1

-,.

Opties:

111.1

2

1

: ••

- ••

:- : :. •

1
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3.

Tot slot: ter informatie

De volgende onderwerpen kunnen ook aan de orde komen bij het overleg.

Fiscale preferentje

De Belastingdienst Is een preferent schuldeiser bij belastingschulden (niet bij
toeslagschulden). Dit komt In de praktijk naar voren bij een samenloop van
loonvorderingen of bi] de verdeling van de boedel bil een fitIigçpmpn

11.1

ht bestaansminimum komt namelijk niet in gevaar door de preferentie.

Samentoop van lncassobevoegdheuen

Het is de bestaande praktijk van de Belastingdienst dat een samenloop van een
loonvordering met een overheidsvordering moet worden voorkomen. In
sommige gevallen van gedwongen verrekenlng kan echter wel samenloop metde overheidsvordering optreden. Eventueel kan de Broedkamer hier een
oplossing voor vinden door debiteurgericht te Werken.

r11
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Bijlage 1 Gevolgen van een beslag- en verrekenverbod

Algeheel beslagverbod op toeslagen

1. Er geldt nu een beslagverbod op toeslagen, met uitzondering van de
huurtoeslag voor de verhuurder, de zorgtoeslag voor de zorgverzekeraar
etc. Voor de uitvoering is het eenvoudiger als er een algeheel
beslagverbod geldt. In Emmen werken er nu ongeveer 10 mensen aan
het verwerken van de beslagen die gelegd worden (ook door
gerechtsdeurwaaruers op VT’s).

2,

Verrekenverbod van toeslagen

Afschaffen gedwongen verrekening toesjg

Erzin twee categorieën verrekeningen van toeslagen:
1. Verrekening van de termijnbedragen bij een betalingsregeling, de
zogenoemde CBT-verrekenlng of LBT-verrekenlng. In deze gevallen stemt de
belanghebbende in met de verrekening2, althans wordt hij daarover vooraf
geïnformeerd onder aanbieding van verschillende alternatieven.
2. Onvrijwillige (gedwongen) verrekenin9 bij niet_betaling.1 1.1

______________________________________

In het vervolg van deze bijlage ga ik
in op de gevolgen van afschaffing van deze verrekenmogelijkheid,

• In totaal werd er in 2014 C 165mio gedwongen verrekend, Het betreft
‘r 200.000

van armoede”, rapport NON “In het krijt bij de overheid”, NWkjaarverslag “De Belastingdienst verergert schuldenprobiemen”. Deze rapporten waren steeds aanleiding voorKamervragen en ook een Nleuwsuur-uftsending,
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Ministerie van Financiën

Doc2

Directoraat-GeneraatTER INFORMATIE Belastingdienst
Aan

Xnhichttnende Staatssecretaris

Datum
24 augustus 2O.6S S

fl 0t i tie Gesprek Wiebes/Vliegenthart over schulden 2O1EOOOO134O41

Auteur

VanAanleiding
adjunct-directeur FiscaliLelt

kopie aanGesprek met wethouder Arjan Vliegenthart van de gemeente Amsterdam op 1 de Minister de directeurseptember a.s. Onderwerp van gesprek is de ontwikkelingen op het gebied van Communicatie, 2x PA,
Beiastingplancoördine torenschuldenproblematiek. Voorbespreking op 29 augustus a.s.
Bijla gen
4De gemeente Amsterdam heeft een programma opgesteld om

schuldenproblemen tegen te gaan (zie bijlage). Dit programma raakt de
Belastingdienst op twee punten:

• De Belastingdienst als samenwerkingspartner van de gemeente
Amsterdam.

• De Belastingdienst als verstrekker van toeslagen,
• De Belastingdienst als preferente schuldeiser met verrekenbevoegdheid

bij de terugvordering van toeslagen waardoor schuldenaren onder het
bestaansminimum komen.

In de bIjlage een gespreksagenda zoals opgesteld door de gemeente Amsterdam
en ambtelijk afgestemd.

In voorliggende notitie worden de onderwerpen kort toegelicht. Naar aanleiding
van uw gesprek met de staatssecretaris van SZW op 23 augustus ji., wordt in
deze notitie extra aandacht besteed aan het besiagregister.

Belastingdienst als samenwerkingspartner

Warme-frontoffice / G4 proeftuin “Waarborgen bestaansminimum”

De resultaten van het project warme-frontofflce (WFO) zijn volgens de gemeenteAmsterdam positief. Als dank is taart bezorgd bij de Belastingdienst. Voor een
betere preventie wil Amsterdam aandacht besteden aan vroegsignalering.
Hiervoor is een intensivering van de samenwerking behulpzaam.

De pilot WFO is beëindigd en eind 2015 overgegaan in de G4 proeftuin
“Waarborgen Bestaansminimum”, Voor de proeftuin zijn Stellamedewerkers bij
de Belastingdienst vrijgemaakt die zich bezighouden met casuïstiek vanuit de
gemeente. In 2014 en 2015 zijn er zo’n 500 casus behandeld. De
Belastingdienst merkt nu dat het aanbod terugloopt doordat de oude zaken zijn
opgeruimd. Naast de casuïstiek hebben medewerkers van het Stellateam
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voorlichting gegeven aan medewerkers van de gemeente met ondersteuningvanuit het UC op het gebied van invordering. De proeftuin G4 eindigt eindseptember. In de laatste periode gaat de Belastingdienst in Amsterdam, opverzoek van de gemeente, inloopspreekuren organiseren waarbij de medewerkervan de gemeente samen met de burger in gesprek gaat met de medewerker vanhet Steiiateam. De proeftuin wordt geëvalueerd.

Pilot vroetsignalerinc

Vilegenthart wil vroegsignaierfng van schuldensituatles verbeteren om
schuldoploop te voorkomen en preventief te werken. Een gedwongen
verrekening van toesiagen Is mogelijk een indicatie van een problematischeschuldensituatie, De gemeente heeft bedacht dat een iijst van de Belastingdienstmet voorgenomen gedwongen verrekeningen van toeslagen van schuldenarenwoonachtig in Amsterdam kan helpen om schulden vroeg te signalen. Degemeente wil In gesprek met de schuldenaren op de lijst en op zoek naaroplossing. Het UC staat welwillend tegenover dit idee. In een pilot moet duidelijkworden of het signaal over gedwongen verrekening ook bruikbaar is en ofschuldenaren zich laten
111

Belastingdienst/Toeslagen heeft in de uitvoeringspraktijk verschillendemaatregelen getroffen om de bevoorschotting te verbeteren. Dit moet
uiteindelijk telden tot minder terugvorderingen en daardoor minder
verrekeningsproblemen.

De Belastingdienst/Toeslagen houdt zogenoemde slechte schatters in hetoog. Bij aanvragen waarbij op basis van het vastgestelde inkomen geenrecht op de toeslag bestond in voorgaande jaren, wordt het
toekenningsproces gestopt. De Belastingdienst/Toeslagen heeft in hetvierde kwartaal van 2015 bij ongeveer 30.000 aanvragen de toeslaggestopt. Hiermee is ruim C 30 mln. gemoeid. (Circa 18.500 gevallenzorgtoeslag (€ 12,7 mln.), circa 7.300 gevallen huuftoeslag (€ 14,7
mln.) en circa 4.800 gevallen klndgebondenbudget (€ 2,6 mln.)). Deaanvragers zijn hierover geïnformeerd. Dit leidt overigens zelden tot eenreactie.

> De voorschotbetalingen van toeslagen worden gebaseerd op het
geschatte toetsingsinkomen van een huishouden over het lopende jaar.

Belastingdienst als verstrekker van toeslagen

Algemeen

Bevporchotting verbeteren
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Bij de berekening van het voorschot voor 2016 is In sommige gevallen
het geschatte inkomen op basis van bij de Belastingdienst aanwezige,
actuelere, gegevens gecorrigeerd. Een gegeven Is bijvoorbeeld een
eerder geregistreerd inkomen uit de BRI. Voorheen werd het laatst
geschatte inkomen geïndexeerd. Wanneer de belanghebbende een ander
inkomen verwacht, kan hij zelf een schatting van het toetslngsinkomen
doorgeven.

> De Belastingdienst verkent de mogelijkheden om op basis van
beschikbare inkomensgegevens t-1 en eerdere jaren (Uit de BRI), maar
ook op basis van het actuele loongegeven uit polis, te komen tot een
betere schatting van inkomens van toeslaggerechtigden. De
belanghebbende blijft zelf verantwoordelijk voor het opgegeven
inkomen. Deze hulp bi] het schatten van het inkomen is weer een stap
verder dan de werkwijze waarvoor gekozen is bij het massaal
automatisch continueren (MAC) 2016.

> Bij het MAC 2017 (komend najaar) wordt onder andere de
polisadminfstratie gebruikt om een groep met een snel stijgend inkomen
te identificeren en te bellen. Op die manier worden zij geattendeerd op
de gevolgen van een te laag geschat jaarinkomen.

Rechtstreeks uitbetalen van de huuftoeslag pan de verhuurder

Met de invoering van 1 BRN is de rechtstreekse uitbetaling van huurtoesiag aan
de verhuurder uitgebreid aan de orde geweest. Er zijn gesprekken geweest met
woningbouwcorporaties, waaronder een Amsterdamse corporatie,]

In de regelgeving Is de mogelijkheid opgenomen om op basis van een convenant
uit te betalen aan de woningcorporatie. De gemeente Amsterdam wil opnieuw de
woningcorporaties polsen om gebruik te maken van de convenantoptie. De
gemeente heeft een systeem ontwikkeld bij bljstandsgerechtigden waarbij
kosten zoals de energierekening worden ingehouden op de uitkering bi] een
betalingsachterstand. De belanghebbende ontvangt een netto-uitkering en
schuldoploop wordt voorkomen. Rechtstreekse uitbetaling vn huuftorlg zou
hierbij passen.f

jii.i

t Bij kinderopvanginstellingen Is daar een oplossing voor gevonden door hogere eisen testellen aan de Informatievoorziening in ruil voor beperking van de aansprakelijkheid.

•11.1

t. .
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Rechtstreeks uitbetalen van zorgtopslag aan de zprgverzekerapr

De gemeente Amsterdam ziet ook een oplossing in rechtstreekse uitbetaling vanzorgtoesiag aan de zorgverzekeraar om schuldenproblemen te voorkomen.
Schuldenaren hebben vrijwel altijd te maken met een zorgpremieschuld.
Rechtstreekse uitbetaling van zorgtoeslag leidt tot ultvoeringsvragen. De
zorgtoeslag wordt per huishouden toegekend terwijl de leden van een
huishouden zich individueel verzekeren. Dit betekent dat er regels moeten
worden afgesproken om gesplitst te kunnen betaien.t

In antwoorden op vragen van het CDA bij de EK-behandeling van het SP 2015 isgeantwoord dat het kabinet geen aanleiding ziet voor rechtstreeks uitbetalenvan huur- of zorgtoeslag.

Belastingdienst als preferente schuldeiser met verrekenbevoegdheid

Algemeen

Seiastlngschuiden hebben een hogere preferentie dan de meeste andere
schulden. Een preferentie betekent dat die schuld voorrang heeft boven eenandere schuld. Preferenties bieden duidelijkheid bij verdelingsvraagstukkentussen schuldeisers en dragen net direct bij aan vergroten van de
schuldenproblematiek. Voor toeslagterugvorderingen geldt nu neen prefarent1

. .‘Vereenvoudiging van de 5W &bropctléfkberekenen BVV bil verrekening enoverheidsvordering

Het wetsvoorstel Vereenvoudiging 5W is in internetconsultatie en voorziet Ineen eenvoudigere BVV dle afhankelijk is van veel minder factoren. Dit moet hetmogelijk maken om de 5VV vooraf, proactief te berekenen. Hier is wei een

• 4•

11.1
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prijskaartje aan verbonden: er wordt immers minder belasting ingevorderd entoeslagen teruggevorderd. De Belastingdienst heeft bijna in kaart gebracht wathet betekent als vooraf de BVV wordt berekend, uitgesphtst naar deverschillende toeslagen en belasting. Deze rapportage wordt aan SZWaangeboden. Als de cijfers definitief zijn vastgesteld, kan de discussie wordengevoerd over de vraag waar dit budgettaire effect neerslaat.

Stroomlijnen rood/blauw (BP 20171

De ontvanger wordt het formele bestuurorgaan dat beide type schulden gaatInvorderen met toepassing van de bepalingen in de Invorderingswet 1990. Metde keuze voor één Invorderingsregime wordt de regelgeving eenvoudiger enduidelijker voor de burger. De grootste verandering vindt plaats in de sfeer vande betalingsregelingen. De standaardbetaiingsregeling voor toeslagen wordtverkort van 24 naar 12 maanden. Ook wordt het minimumtetmijnbedragverhoogd naar € 50 per maand. Dit heeft met name gevolgen voor burgers meteen mIdden of hoog inkomen. Voor burgers met een laag inkomen blIjft eenbetalingsregeling (‘op maat’) van 24 maanden mogelijk. De betalingsregelingwordt getroffen voor de totale schuld en niet langer voor iedere afzonderlijkebelasting- en toeslagschuld. De actuele schuldpositie wordt daardoorinzichtelijker en zowel voor de Belastingdienst als voor de burger ontstaat meetgrip op de financiële situatie. Bovendien wordt de burger met aanzienlijk minderbeschikkingen en ander berichtenverkeer geconfronteerd en wordt de wijze vanbetaling (via automatische incasso) eenvoudiger. Een andere belangrijkewijziging is een ruimere vetrekeningsbevoegdheid van de Belastingdienstwaardoor toeslagen straks ook worden verrekend met beiastingschulden. Vandeze ruimere verrekeningsbevoegdheid zal pas gebruik worden gemaakt als deBelastingdienst proactief rekening kan houden met de beslagvrlje voet.

Aansluiten bil het beslaorecilster

Op 1 januari jl. is het beslagregister in gebruik genomen door degerechtsdeurwaarders. Gelegde beslagen worden geregistreerd om samenloopvan beslagen te voorkomen. Ook moet een gerechtsdeurwaarder het registerraadplegen voordat hij beslag legt.

Het kabinet acht het wenselijk dat ook overheidspartijen gaan aansluiten. Dat isniet zomaar geregeld. Er loopt nu een onderzoek door een extern bureau, inopdracht van SZW, om te bezien hoe aansluiting van overheidspaftijen het bestekan plaatsvinden en welke obstakels daarbij spelen. Denk aan privacyaspecten,eigenaarschap en waarborgen voor de juistheid van de informatie in het register.De planning is om het onderzoek dit najaar af te ronden.

De Belastingdienst en ambtelijk Financiën zijn betrokken bi] het externeonderzoek naar verbreding van het besljgregister. De intentie is om aansluitinte realiseren en afstemming tussen schuldeisers vorm
11 1

. Het beslagregister Is ingericht door
rwaar ers en ziet op de klassieke wijzen van beslaglegging zoals eenloonbeslag of beslag op een onroerende zaak. De Belastingdienst kent daarnaastde overheïdsvordering en de verrekening. Voor een volledig beeld moel1dieinformatie ook beschikbaar ziin4
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Achtergrondinformatie

De gemeente Amsterdam wil schuldoverneming verder verkennen. Op dit
moment kan de gemeentelijke kredietbank kleine schulden — tot C 3.000
overnemen van de schuldenaren. De schuld wordt voldaan en de schuldenaar
heeft vervolgens een schuld bij de kredietbank. In de media zijn berichten
verschenen (zie bijlage) over het voornemen van de gemeente Amsterdam om
schulden van Amsterdammers bij het DIE over te nemen. In NRC uit wethouder
Vliegenthart ook de wens om dit — als de proef slaagt - te onderzoeken voor
schulden bij de Belastingdienst. De Tweede Kamer heeft inmiddels een motie
aangenomen waarin de regering wordt verzocht pilots voor effectieve
schuldhulpverlening mogelijk te maken waarbij gemeenten zoals Amsterdam,
Den Haag en Leiden schulden van hun inwoners bij het C3IB kunnen overnemen
teneinde deze zelf af te handelen.

11.1

.,eaacnt wordt aan deelname van de gemeente Amsterdam aan de City Deal
Inclusleve stad. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussèn
steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organIsaties
verankerd. Doel Is om innovatieve oplossing tot stand te brengen voor
maatschappelijke problemen, zoals schuldenproblematiek, Steden bepalen zelf,In overleg met de betrokken departementen, de opgave die in Iedere City Deal
geadresseerd wordt. Met een publicatie in de Stcr, — Overeenkomst tussen
verschillende bewindspersonen en wethouders van deelnemende steden — is de
City Deal verankerd, Het voorstel om de samenwerking via de City Deal te laten
verlopen wordt gemeld in een brief aan de TK die eind augustus wordt verstuurd
door V&J. De directeur van het CIIE en een plv. directeur V&J bespreken e.e.a.
met wethouder Vliegenthaft.

Vliegenthart pleit voor uitbreiding van schuldhulpverlening voor zzp’ers. Op dit
moment wordt er bij Financiën, In overleg met schuldhulpverleners, gewerkt aan
een beleidskader voor “MSNP” voor zzp’ers.

çhulUpverneming van vorderinoen van het CIIE door de oemeente Amsterdam

11.

Sçhu!culpverIning voor zzp’ers
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11.1

Achtergrondinformatie Arjan Vitegenthaft

Arjan Vlegenthart (SP) Is sinds 2014 wethouder In Amsterdam en beheert de
portefeuilles Werk, Inkomen en Participatie en Stadsdeel Nieuw-West. Hiervoor
was hij sinds 2007 lid van de Eerste Kamer.

In 2009 promoveerde Vliegenthart aan de VU op een onderzoek met als titel
“Transnational Forces and Corporate Governance Regulation in Postsociallst
Europe’. Vliegenthaft was columnist bij de Staatscourant en schreef vooral over
Europese integratie, nationale wet- en regelgeving en het parlementair stelseL
Hij schreef verder twee boeken over zijn werk voor de Eerste Kamer en over de
Europese crisis.
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Doc 3; alleen pag. 3
bovenaan vaTt binnen
reikwijdte verzoek

Ministerie van Financiën

Aanleiding
Ten behoeve van de aanpassingen van de fiscale uitvoeringsbesluiten die ondermeer uit het Belastlngplan 2017 (BP 2017) voortvloeien, stelt DGFZ elk jaar eenVerzamelbeslult op. De aanbieding van het Verzamelbeslult 2017 staat geplandvoor de Ministerraad van 11 november 2016. Met deze notitie Informeren wij uover de onderwerpen van het Verzamelbeslult 2017 en leggen wij u een aantalbesilspunten voor. !n een later stadium leggen wij u het concept Verzamelbesluitvoor.

eslisnunten:

TER BESUS5ING

Aan

de Staatssecretaris

Drect1e Dfrecte B&astinQon
-

91

IictIt ie Datum
13 september 20f6

Notltianum met
2D16-0000148580

Auteur

Van
de dIretaur Ofracte
BeIestInen, de diracteur
Iltetnauanare Zaken en
Vcrbrtilksbe!astlngen

Balaøen

Valt buiten verzoek
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MgeHjkheld tot lnformaUeverstcekking door Belastlngdfenstfroeslpgen an
gemeente
• De mogeftjkheid tot informatieverstrekking door de

BeiasungdiensvToeslagen aan een gemeente (zoals Amsterdam) van naam-,
adres- en woonplaatsgegevens van Inwoners van dle gemeente dle een
toeslagschuld hebben waarvoor invorderingsmaatregelen worden getroffèn.

• Deze maatregel vloeIt voort uit uw bespreking onlangs met wethouder
Vliegenthaft van de gemeente Amsterdam over de vroegsignalerlng van
mensen met schuldenproblematiek. Met de verstrekte Informatie kan de
gemeente aan de slag om deze mensen te helpen In het kader van
schutdhulpverlening.

• t11.1

Valt buften verzoek
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Ministerie van Financiën

Doc4

Directoraat-GerietaalTER BESPREKING
BeastindIanst

Aan
1t,iichtInende staatssecretaris

Datum
14 november 2016S S

nct t e1 1 BPO Schulden 24 november 2016 2016-0000204509

Auteur

VanAanleiding
adjunct-directeur Fistalitelt

Kopie aanOp 24 november as. om 13.1S uur is er een SPO’ bi] SZW over schulden. Op de de directeur Communicatie, deagenda staat een Kamerbrief over de uitwerking van de Rijksincassovisie en het ministe, 2x PA
beslagregister. Bijgaand treft u de meest actuele versie aan van de brief BiJiagen
alsmede de agenda. Het SPO is voorbereid in een DG-overleg op 27 oktober II., ‘
zie bijgaand verslag. In deze notitie worden de belangrijkste bespreekpunten
uitgewerkt. Een voorbespreking staat gepland op 18 november a.s.

Ter informatie: de stand van zaken van de pilot vroegsignalerlng met de
gemeente Amsterdam.

Kern

Bijgaande concept-Kamerbrief over de concretisering van de Rijksincassovisie enhet beslagregister.

Instelling van een interdepartementale werkgroep Rijksincassovisle en
beslagregister.

Met de brief en de instelling van de werkgroep kunt u akkoord gaan.

Toelichting

Voorgeschiedenis / stand van zaken
In het rapport Paritas Passé van Sociaal Raadsleden uit 2012 werd aandacht
gevraagd voor stapeling van beslagen en de bijkomende kosten voor de
schuldenaar. De landelijke bevoegdheid van gerechtsdeurwaarders, die voorheenregionaal bevoegd waren, heeft dit versterkt, De gerechtsdeurwaarder heeft nu
minder zicht op de debiteur en samenloop van beslagen komt vaker voor. Het
kabinet heeft de aanbeveling uit het rapport om een beslagregister In te richtenovergenomen (kabinetsreactie in 2013) en is in gesprek gegaan met de
gerechtsdeurwaarders.

Op 1 januari 2016 is het beslagregister operationeel geworden voor
gerechtsdeurwaarders. Loon beslagen worden vanaf dle datum geregistreerd. Er

Ministers van VWS en EZ en de staatssecretarissen van FIN, V&] en SZW zijn aanwezig.
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is een wens tot uitbreiding van het beslagregister vanuit de Kamer en het
kabinet. De vereenvoudiging van de beslagvrije voet alleen Is onvoldoende om
het bestaansminimum van schuldenaren te beschermen: afstemming tussen
schuldeisers is nodig. BIJ de kablnetsreactie is destijds al aangegeven dat
uitbreiding van het beslagregister op termijn wenselijk is en dat wordt nu wat
meer geconcretiseerd In de Kamerbrief. U heeft de wenselijkheid van aansluiting
van de Belastingdienst afgelopen zomer ook besproken met de staatssecretaris
van SZW.

In het rapport Paritas Passé is eveneens de aanbeveling gedaan om een
Rijksincassovisie op te stellen waardoor er een breed Ijkingskader ontstaat
waaraan toekomstige incassowetgeving kan worden getoetst. Er is een
Rijksincassovisle opgesteld en in april 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd. In
deze visie is verwoord dat het kabinet toewerkt naar een proces van Rijksincasso
waarin de burger centraal staat en werkt vanuit het bewustzijn dat een burger
slechts één afloscapacitelt heeft. Een beslagregister Is een manier om die
afstemming te bereiken.

Aandachtspunten
De staatssecretaris van SZW heeft aan Atos Consulting de opdracht gegeven om
te onderzoeken wat er nodig Is om de Rijksincassovisie te concretiseren en
uitbreiding van het beslagregister te realiseren. Dit onderzoek Is opgeleverd en
de Kamer moet worden geïnformeerd over de uitkomsten. De inhoud van die
Kamerbrief is onderwerp van het BPO.

2. Privacy

11.1 -

-

11.1

De belangrijkste punten (voor het BPO en) de uitwerking van het beslagregister:

1. Eigenaarschap beslagregister

___________________________________
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11.1

3. Type gegevens in het beslagregister
Het beslagregister is Ingericht op registratie van en loonbeslag.
Overheldspartijen kennen ook andere vormen van beslag die invloed
hebben op de beslagvrije voet. Bij de Belastingdienst de gedwongen
verrekening en de overheidsvordering. Voor een volledig overzicht van
de situatie van de schuldenaar is deze informatie relevant. Het gaat
daarbij direct om grote aantallen. Er vinden veel gedwongen
verrekeningen (circa 150.000 per jaar) en overheidsvorderingen (circa
90.000 per jaar) plaats. Registratie vergt veel van de Belastingdienst en
de capaciteit van het beslagregister.11_1.1

____1

4. Uitvoerbaarheid & kosten aansluitino besIornifr.r

,.

11.1
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5. Instelling interdepartementale projectgroep Rijksincassovisie &
beslagregister

11.1

Pilot vroegsignafering — stand van zaken

Op 1 septemberjl. heeft u gesproken met wethouder Vliegenthart van
Amsterdam over de schuldenproblematiek in de sfeer van de toeslagen. Er is
besloten om een pilot vroegsignalering op te starten. Na een melding van de
Belastingdienst over een gedwongen verrekening neemt de gemeente
Amsterdam contact op met de schuldenaar. Bij de pilot wordt bezien of een
gedwongen verrekening een goede indicator is voor vroegsignalering en of de
schuldenaar bereid is het gesprek aan te gaan en eventueel hulp te aanvaarden
van de gemeente.

Er is een ultvoerlngstoets uitgevoerd. De uitkomsten zijn positief en onlangsbesproken met de gemeente Amsterdam.

11.1
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agenda

Ministerie van Socfale Zaken en
Werkgelegenheid

Atdeflng Gncrieke
PerIlcpatievosrzIenIngen

CQfltacpersoon

Dattm
24 novembor 2016

Onze referentie

kopje een

Bewtndspersonenoverleg Schulden fRljksincassovjje +
Besiagregister)
24 november 2016, 13:15-14:00 uur
Ministerie van SZW, Parnassuspiejn 5 te Den Haag, kamer
staatssecretaris

1. Opening en mededelingen

2. Conceptbrief aan de Tweede Kamer over het rapport .

Besllspunt:1 11 .1 1
— 11.1

3. Acties In het kader van concretlsering van dé Rîjksinca5sovisie en verbreding
Besiagregister

BesI!spunt:I1 1.1

5. Afronding

Omschrijving

Veiadidaum en - tijd

Vetgaderpleats

11.1

:1

4. Wat verder ter tafel komt en vervolgafspraken
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Ministerie van Financiën1Doc6

Aan

de staatssecretaris

notitie

Inleiding
SZW organiseert op 12 september een miniconferentie over schulden. Op de
agenda van deze conferentie staat de intentieverklaring van de zogenaamde
Manifestgroep. De Manlfestgroep Is een samenwerkingsverband van
verschillende uitvoeringsinstanties (SVB, UWV, BD, CAK, DUO en CJIB). Doel
van de Manlfestgroep Is het bereiken van betere samenwerking tussen
overheidspartijen In het belang van burgers en bedrijfsleven. Een van de
onderwerpen is het reduceren van de schuldenproblematiek door betere
samenwerking en meet onderlinge afstemming. In dat verband is binnen de
Manifestgroep een intentieverklaring opgesteld. Deze intentieverklaring bevat
een groot aantal spelregels voor de samenwerkende partijen dle bedoeld zijn het
ontstaan van problematische schuldsituatles te voorkomen dan wel die situaties
op te lossen.

De Beiastingdienst neemt, met de andere genoemde uitvoeringslnstanties, deel
aan de miniconferentie. De Belastingdienst heeft zich beraden op de
haalbaarheid en wenselijkheid van de verschillende spelregels uit de
Intentieverklaring van de Manifestroe.{

11.1

HEDEN
TER BESLISSING Directoruat-Generaal

Belastingdienst

Mfniconferentie schulden dd. 12 september

Datum
S saptember 2017

Notitienummer
W17-0000179679

Auteur

Kopie aan
de directeur communicatie, de
minIstcr PA’S

Bijlage
2

Wordt niet
bijgevoegd, want
concept. Niet
openbaar o.g.v. art.
11 Wob

TER INFORMATIE
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11.1
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Brief van 15 december 2016, kenmeric 2016-156149
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Toelichting en
Initiatieven van de Rijksoverheid om schuldenproblematiek tegen te
gaan
De afgelopen jaren heeft schuldenproblematiek volop politieke aandacht gehad.
SZW Is het eerstverantwoordelljke departement. Financiën Is steeds nauw
betrokken vanwege de rol van de Belastingdienst als grote schuldeiser van
particulieren; op die rol is geregeld maatschappelijke kritiek geleverd. Het
ontstaan van toeslagschulden is Inherent aan het systeem van bevoorschotten
en achteraf toekennen. De Belastingdienst heeft de bevoegdheid om
toeslagvoorschotten te verrekenen met toeslagschulden. Dit kan ertoe leiden dat
burgers onvoldoende middelen overhouden om in basisbehoeften als zorg en
huur te voorzien. In dat geval kan de burger, achteraf, om toepassing van de
beslagvrije voet vragen.

De afgelopen kabinetsperiode zijn er stappen gezet in de bestrijding van
schuldenproblematiek. De Rljksincassovisie is opgesteld met uitgangspunten
waar overheidspartijen zich aan moeten houden bij hun invordering2. Er wordt
gewerkt aan een doorvertaling naar de praktijk. Voorts is de wet
Vereenvoudiging beslagvrlje voet afgerond. Die Wet moet 1 januari 2019 In
werking treden en beschermt het bestaansminimum van de burger effectiever
dan de huidige regeling. Ook is het wettelijk breed moratorlum Ingevoerd

De Rijksincassovisle bestaat uit vier uitgangspunten die doorvertaling in de praktijkbehoeven:
1. Transparantle: helderheid over de procedure

Duidelijke communicatie over de stand van de lnvordering, wat de schuldenaar
mag verwachten en wat zijn totale schuld is.

2. Afstemming Rijksoverheid
Voorkomen dat verschillende schuldeisers langs elkaar heen werken en de
schuldenaar onder heL beslaansminirnum uItkomt. De vereenvoudiging van debeslagvrije voet helpt daarbij not als aansluiting op hot bcclagregister door
overheidspartijen.

3. Maatwerk waar nodig
Ruimte om aan te stuiten bij de situatie van de schuldenaar. Zo biedt de
Belastingdienst de mogelijkheid van een betalingsregeling op maat of
kwijtschelding.

4. Voorkomen (onnodige) schuldoploop
Dwanglnvordering brengt kosten met zich mee die in rekening worden gebrachtvan de schuldenaar.

11.1
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waardoor de schuldenaar van de rechter een adempauze kan krijgen om orde op
zaken te stellen. De gerechtsdeurwaarders (KBvG) werken sinds 1 januari 2016
met een beslagregister om betere onderlinge afstemming te krijgen.
Er loopt nog een aantal initiatieven dle in de toekomst moeten zorgen voor
verbetering:

• Verbreding van het beslagregister naar overheidspaftijen. Dit onderzoekt
loopt nu.

• Onderzoek naar bescherming van het bestaansminimum bij een
bankbeslag. De KBvG stelt een preadvies op waarna SZW gaat kijken
naar de beste manier om dit te bereiken.

• De invordering van kleine vorderingen van verschillende
overheidspaftijen wordt gebundeld bij het C318 in het project Ciustering
Rijksincasso.

Initiatieven van de Belastingdienst om schuldenproblematiek tegen te
gaan
Uit onder andere de Ideeën van de Herijking van de Investeringsagenda blijkt
dat bestrijding van schuldenproblematiek de aandacht heeft van de
Beiastingdienst. Zo wil de Belastingdienst eerder In het proces de beslagvrije
voet berekenen om zo onnodige incassomaatregeien te voorkomen. Het is de
wens om de burger beter inzicht te geven In zijn financiële positie door een
overzicht van zijn schulden en informatie over Invorderlngsmogelijkheden en
betaling.

Op 1 januari 2019 treedt de wet die voorziet in stroomlijning van het
invorderingsproces van toesiagschulden en belastlngschulden in werking. Dit
betekent dat de burger te maken heeft met één standaardbetailngsregeiing voor
beide schulden. Deze wijziging draagt bij aan de transparantie. In het geval van
verrekening zal pro-actief rekening worden gehouden met de besiagvrije voet.
Binnen Toeslagen is en wordt er gewerkt aan verbetering van de
voorschotsystematiek, om het aantal nabetalingen en terugvorderingen te
verminderen. Een recente maatregel is dat de vaststelling van het actuele
inkomen voor het voorschot op de tegemoetkoming wordt afgeleid van actuele
inkomensgegevens van de Belastingdienst zelf In plaats van schattingen van
burgers.

Overige initiatieven om’schuldenproblematiek tegen te gaan
Los van de Initiatieven op het niveau van de RijksoverheId loopt er veel op
maatschappelijk en lokaal niveau. Ook de Belastingdienst Is betrokken bij
verschIllende pilots met gemeenten om Informatie uit te wisselen.
De Belastingdienst investeert in de kwaliteit van aanvragen en aangiften door
samen te werken met maatschappelijke organisaties als schuldhuipverleners,
gemeenten, klnderopvanginstelilngen en woningcorporaties. De Belastingdienst
deelt kennis en informatie met deze organisaties en heeft een kanaal geopend
waar langs de organisaties gericht in overleg kunnen treden c.q. hulp kunnen
Inroepen.
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