“Beslagvrije voet met
voeten getreden”
Ik stel u voor aan mevrouw de Vries.
Mevrouw de Vries is een alleenstaande
vrouw en ontvangt een bijstandsuitkering
van ongeveer € 700,00 per maand. De
financiële situatie van mevrouw de Vries
is, mede gezien een aantal fikse schulden
wegens achterstallige betalingen van gas,
water en elektra, uiterst precair. Maandelijks kleurt haar banksaldo dan ook
rood.
Omdat mevrouw de Vries een aantal
van haar schulden noodgedwongen
onbetaald heeft moeten laten is, er
door de nutsbedrijven beslag gelegd op
haar uitkering. Op deze wijze wil men
de betaling van de achterstallige nota’s
afdwingen.
Om mevrouw de Vries een bestaansminimum te waarborgen, dient de deurwaarder bij het leggen van beslag op het
loon of uitkering, de ‘beslagvrije voet’
te respecteren. Dat is een gedeelte van
het inkomen waarop een deurwaarder
wettelijk geen beslag mag leggen. Dat
gedeelte, een bedrag van 10 % onder de
bijstandsnorm, is het absolute minimum
dat een beslagene moet blijven ontvangen.
Helaas merk ik in mijn praktijk dat
deurwaarders (te) vaak deze beslagvrije
voet negeren en aldus cliënten onder
het absolute bestaansminimum terecht
komen.

een cliënte met een uitkering van €
580,00 per maand, na een gelegd beslag,
maandelijks nog maar € 3,00 kreeg
uitgekeerd. De deurwaarder had een
fout gemaakt in de berekening van de
beslagvrije voet, maar vond het niet tot
zijn verantwoordelijkheid om deze te
controleren. Dat was simpelweg ‘pech’
voor mijn cliënte. Pas na enkele pittige
brieven en onder dreiging van klachten
en een procedure, was de deurwaarder
bereid de beslagvrije voet te respecteren
en kreeg cliënte gelukkig met terugwerkende kracht een aantal maanden aan
(restant)uitkering in één keer op haar
bankrekening gestort. Vanzelfsprekend
leidde dit bij haar tot grote vreugde.
Deze vorm van onrechtmatige beslaglegging is gelukkig niet alleen mij opgevallen. Recent verscheen er een rapport
van de Nationale Ombudsman waarin
deze problematiek aan de kaak wordt
gesteld. Conclusie was dat de beslagvrije
voet zonder meer dient te worden gerespecteerd, en dat mensen met schulden
duidelijk en volledig moeten worden
geïnformeerd.
In tijden van economische malaise
en aanhoudende bezuinigingen moet
door veel Nederlanders de broekriem
nog eens extra worden aangehaald. Als
deurwaarders per maand dan ook nog
eens meer geld wegnemen dan wettelijk
is toegestaan, gaat voor velen de situatie
nog sneller bergafwaarts.
Om die reden wil ik u dan ook adviseren
om, mocht er sprake zijn van een beslaglegging op uw loon of uitkering, ons
kantoor te laten nagaan of de deurwaarder zich aan de wet houdt. Als dit niet
het geval is zullen Dronkers & Dronkers
de deurwaarder op andere gedachten
brengen, door een – overigens beslagvrije – voet tussen zijn deur te zetten.
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