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Vragen fractie SP over beslagvrije voet
ADVIES
Instemmen met de beantwoording van de vragen zoals gesteld door de Sp-fractie middels
bijgevoegde brief.
TOELICHTING
Op 27 november 2012 heeft de Sp-fractie per mail een aantal vragen gesteld met
betrekking tot de beslagvrije voet. In bijgevoegde brief is het antwoord op de gestelde
vragen geformuleerd.
JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
Niet van toepassing.
FINANCIëLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Niet van toepassing.
COMMUNICATIE/PARTICIPATIE
Voor wie is dit advies van belann?:
4. Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Nadere speci|catie.' Sp-fractie .
-Geadvisee-rd wordt de volgende communicatie-instrumenteh te qebruiken:
4. TI LS-I ijst
4+ Brief
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Vragen SP beslagvrije voet
In het Vara programma Kassa van afgelopen zaterdag kwam de beslagvrije voet voor huishoudens
met schulden aan de orde.op huishoudens met schulden meteen beslagvrijevoet maggeen beslag
den gelegd door deurwaarders. Deze beslagvrije voet is een bedrag àat bestaat uit zo 4, van het
wor
bijstandsinkomen, met een aanvulling voor de woonlasten.
Kassa stelt dat de overgrote meerderheid van huishoudens met schulden niet van het bestaan van de
beslagvrije voet op de hoogte is. Hierdoor wordt onterecht beslag gelegd op het inkomen van
lnderen die zonder dat inkomen niet kunnen eten, wonen of zelfs uit
huishoudens, met of zonder k
hun huis worden gezet. Zelfs ziekteverzekeringen kunnen deze gezinnen dan niet meer betalen met
alle gevolgen van dien.
b i ''Sta Op
De Iandelijke ombudsman vertelde in het programma dat hij daarom de actie is egonnen
De Beslagvrije Voet ''. De ombudsman vindt dat de gemeente de aangewezen instantie is om
huishoudens met schulden bij te staan in het realiseren van de beslagvrije voet. Hij wees daarbij op
het feit dat in de schuldhulp verlening van de gemeente, vaak deze huishoudens met schulden
bekend zijn.
Hij benadrukte dat het ook voor de gemeente van groot belang is dat de beslagvrije voet wordt
aangehouden bij huishoudens met schulden. Te voorzien is immers dat als bij mensen in de bijstand
of bij schuldhulpverlening beslag wordt gelegd op hun inkomen onder de beslagvrije voet dat
huishoudens hun zorgverzekering niet meer kunnen betalen. Of zij komen in de totale armoede
terecht. Dan moeten deze huishoudens weer extra door de gemeente worden opgevangen.
Op grond van de bovenstaande informatie heb ik de volgende vragen
1.
aangevuld met woonlasten?
2. Is uw ervaring ook dat minima met schulden en geconfronteerd worden met
deurwaarders geen weet hebben van het recht op de beslagvrije voet?
Bent u de hoogte op van de beslagvrije voet van 90 % van het bijstandsinkomen
3 Houdt de schuldhulpverlening van onze gemeente in het traject van aflossing volledig
rekening met de beslagvrije voet?
4. Wat is uw plan van aanpak voor de minima met schulden
recht op de beslagvrije voet te realiseren?
in onze gemeente om hun
Paul Lempens
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Vragen Beslagvrije voet
Geachte heer Lempens,
Op 27 november 2012 heef't u een aantal vragen per e-mail gesteld met betrekking tot de
beslagvrije voet. In deze brief geven wij onze reactie op uw vragen.
Bent u de hoogte op van de beslagvrije voet kan 90 o/o van het bijstandsinkomen
aangevuld met woonlasten?
Ja. Het is zowel de gemeente als de Kredietbank Limburg bekend dat er ingevorderd kan
worden tot aan de beslâgvrije voet. Bekend is ook dat deze beslagvrije voet verhoogd kan
worden met 'meer-woonkosten (kosten boven gemiddelde Iandelijke huur) en de premie
ziektekosten welke uitgaat boven de in de bijstandsnorm begrepen bijdrage voor
ziektekosten. De gemeente Weert en Kredietbank Limburg handelt volgens de regels
röndom de bepaling en toepassing van de beslagvrije voet àoals deze zijn vastgelegd in
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
Daar waar deze aanvullende kosten niet bekend zijn, worden deze niet meegenomen. Op
het moment dat de schuldenaar àich meldt en een beroep doet op de toepassing hiervan,
worden de door schuldenaar gemelde kosten per direct meegenomen (voor zover van
toepasking).
Is uw ervaring ook dat minima met schulden en geconfronteerd worden met
deurwaarders geen weet hebben van het recht op de beslagvrije voet?
Uli onze ervaring blijkt dat schuldenaren wel degelijk contact opnemen in het geval van
beslaglegging door de gemeente als schuldeiser indien hun financiële situatie
problematisch dreigt te worden.
De Kredietbank geeft desgevraagd aan dat dit nog wel eens voorkomt bij minima, maar
dat het ook vaak te maken heeft met het feit dat de schuldenaar geen informatie (tijdig)
aanlevert bij de schuldeiser. Om niet meewerkende schuldenaats te bewegen om mee te
werken is de schuldeiser bevoegd om de beslagvrije voet te halveren. Meestal Ievert dit
snel het gewenste resultaat.
Houdt de schuldhulpverlening van onze gemeente in het traject van aflossing
volledig rekening met dè beslagvrije voet?
Zoals bekend voer't de Kredietbank Limburg voor de gemeente Weert de
schuldhulpverlening uit. Zij geven aan dat er geen reservering voor het traject wordt geïnd
zolang er maximaal beslag Iigt op het inkomen. Verder is het aan de klant om zelf actie te
ondernemen als wordt vastgesteld dat de beslagvrije voet niet wordt gehandhaafd.
Beekstraat 54
Correspondentieadres: Postbus 950, à000 AZ Weert
Telefoon: (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weed.nl
Website: www.weeo.nl
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Wat is uw plan van aanpak voor de minima met schulden in onze gemeente om
hun recht op de beslagvrije voet te realiseren?
Mensen die te maken krijgen met beslaglegging kunnen bij de Vraagwijzer/punt Welzijn
terecht om de berekening van de beslagvrije voet te Iaten controleren. Indien deze niet
correct is wijst de Vraagwijzer door naar de beslaglegger om het beslag aan te Iaten
passen. Hiertoe wprdt een standaardbrief aan de klant beschikbaar gesteld. Over het
algemeen blijkt dan dat het beslag vrij snel wordt aangepast.
Als medewerkçrs van de uitkeiingsadministratie opmerken dat een beslaglegger de
beslagvrije voet verkeerd heeft berekend wordt de cliënt hierover door ons ge'l'nformeerd.
En het advies gegeven om de beslaglegger te vragen het beslag juist vast te stellen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ge'l'nformeerd.
Met vriendelijke groet
Burgçmeester en wet ders Weert
De secretaris, De eester,
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