Persbericht

Gerechtsdeurwaarders schrijven wetsvoorstel:

Wet nodig voor bescherming schuldenaar
Den Haag, 1 juni 2018 – Gerechtsdeurwaarders pleiten voor extra regelgeving om mensen
met schulden te beschermen. Op dit moment kent Nederland geen beslagvrije voet bij een
bankbeslag. Dat betekent dat schuldenaren bij een bankbeslag onder het
bestaansminimum terecht kunnen komen. In het preadvies 'Bestaansminimum en
bankbeslag - bescherming van de schuldenaar bestendigd' van de Koninklijke
Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) staat een wetsvoorstel om dit aan te
passen. Vandaag lanceert de KBvG dit tijdens haar Algemene Ledenvergadering.
Wanneer beslag wordt gelegd op een inkomen, wordt een beslagvrije voet vastgesteld. De
gerechtsdeurwaarder kan alleen dat deel van het inkomen in beslag nemen dat boven de beslagvrije
voet uitkomt. Daarmee zorg je ervoor dat de schuldenaar niet onder het bestaansminimum komt.
Op dit moment kan de deurwaarder echter geen rekening houden met een beslagvrije voet als hij
bankbeslag legt. En daardoor kunnen mensen verder in de problematische schulden komen.
Wilbert van de Donk, voorzitter van de KBvG: “Ons uitgangspunt was dan ook niet óf, maar hoe een
beslagvrije voet bij een bankbeslag kan worden toegepast. Ons uiteindelijke wetsvoorstel
garandeert een beslagvrij bedrag bij een bankbeslag voor mensen met schulden, maar het geeft de
deurwaarder ook extra informatie zodat zinloze beslagen straks voorkomen kunnen worden.
Bijvoorbeeld wanneer het banksaldo lager is dan het beslagvrije gedrag. Het is een evenwichtig
voorstel dat ook oog heeft voor de positie van de concurrente schuldeiser.”
Knellend voor schuldenaar en misbruik van recht
Momenteel blijkt na een gang naar de rechter nogal eens dat het leggen van beslag op het volledige
banksaldo vergaande en onnodige consequenties kan hebben voor de schuldenaar. Het is daarbij in
de praktijk ook erg onduidelijk hoe er nu moet worden omgegaan met het beslag op een banksaldo.
Dat heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de bestaanszekerheid van schuldenaren, maar ook de
gerechtsdeurwaarders zijn er niet zeker meer van welke regels ze nu moeten volgen.
Voorzet aan de wetgever
Dit preadvies is de laatste in een drieluik adviezen van de KBvG die gericht zijn op wetgeving over
beslagverboden en het bestaansminimum. Van de Donk: “Het bevat een gedegen voorzet voor de
wettelijke regulering van de breed gedragen wens om de beslagvrije voet, ook bij bankbeslag, een
daadwerkelijke garantie van het bestaansminimum te laten zijn. Het is nu aan de wetgever om met
dit advies aan de slag te gaan.”
Meer over de beslagvrije voet
Eenvoudig gezegd bedraagt de beslagvrije voet in beginsel 90% van de toepasselijke bijstandsnorm.
Daarnaast wordt in de beslagvrije voet rekening gehouden met woonkosten, premie
ziektekostenverzekering en mogelijk andere inkomsten van de schuldenaar en zijn/haar eventuele
partner. Het deel boven de beslagvrije voet wordt door werkgever of uitkerende instantie aan de
gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan.
Over de KBvG
De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke
beroepsorganisatie (PBO). Alle 783 Nederlandse gerechtsdeurwaarders zijn lid van de KBvG. De taak
van de beroepsorganisatie is de bevordering van de goede beroepsuitoefening van de leden.
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Voor meer informatie of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Marjon Kranenbarg, via
marjon@leenecommunicatie.nl of 06 1700 3132. Bijgevoegd vindt u het preadvies.

