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Onderwerp : Mogelijk onjuiste toepassing van de beslagvrije voet bij uitkeringsbeslag 
 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Op 1 april 2021 ontvingen wij uw brief met vragen in het kader van artikel  52 Reglement van Orde 
over de mogelijk onjuiste toepassing van de beslagvrije voet bij uitkeringsbeslag. De NOS en het 
Dagblad van het Noorden berichtten onlangs dat 200 gemeenten de nieuwe wet over de 
beslagvrije voet onjuist hebben toegepast bij beslag op de uitkering van bijstandsgerechtigden, 
waardoor betrokkenen minder bestedingsruimte  overhielden dan de beslagvrije voet.  
In uw brief stelt u enkele vragen. Wij geven u in hieronder antwoord op deze vragen. 
 
1. Behoort Castricum ook tot deze 200 gemeenten?  

 
Antwoord: Ja. 
 

2. Zo ja, wat is het college voornemens te doen om dit probleem en de gevolgen daarvan te 
ondervangen en om te voorkomen dat dit - of een soortgelijke calamiteit - zich vaker 
voordoet? 
 
Antwoord: Recent is door gemeenten geconstateerd dat er mogelijk een te lage beslagvrije 
voet wordt vastgesteld bij inwoners met een bijstandsuitkering. Dit komt doordat de rekentool 
waarmee de beslagvrije voet wordt berekend niet altijd van de juiste bedragen uit gaat. Dit is 
nadrukkelijk geen fout van de gemeenten. Dit heeft te maken met de wijze waarop de tool is 
ingericht. De rekentool is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van 
SZW.  
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Op dit moment wordt door de betrokken partijen en het ministerie van SZW een brede analyse 
uitgevoerd om de impact te bepalen zodat er kan worden gezocht naar een structurele 
oplossing. Bijstandsgerechtigden die vanaf 1 januari 2021 zijn geconfronteerd met een 
beslaglegging of herberekening van een eerder vastgestelde beslagvrije voet kregen hierdoor 
mogelijk een beslagvrije voet van 90% van de verstrekte uitkering in plaats van 95%. De 
werkwijze is direct aangepast zodat tijdelijk een extra, handmatige controle plaatsvindt bij de 
berekening van de beslagvrije voet en de afdracht van de afloscapaciteit. De gemeente 
Castricum heeft van de VNG een instructie ontvangen die in samenwerking met de Koninklijke 
Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is opgesteld. Daarnaast zijn er door de 
VNG en de KBvG afspraken gemaakt over het terugstorten van het te veel ingehouden 
inkomen. Gemeenten zijn verzocht in hun uitkeringsadministratie te controleren bij welke 
inwoners er per 1 januari 2021 een te laag vastgestelde beslagvrije voet is bepaald.  
Voor Castricum gaat het om maximaal 18 inwoners bij wie door een deurwaarder beslag is 
gelegd op de uitkering. Op dit moment controleren wij of bij deze inwoners uit is gegaan van de 
juiste beslagvrije voet. Hierover verwachten wij snel duidelijkheid te hebben. Als blijkt dat 
uitgegaan is van een onjuiste beslagvrije voet(berekening) dan verzoeken wij de deurwaarder 
dit te corrigeren. De inwoner ontvangt indien van toepassing een brief van de deurwaarder met 
daarin de gecorrigeerde beslagvrije voet. Het teveel ingehouden inkomen wordt terugbetaald 
aan de inwoners. 

3. In bepaalde gevallen is de gemeente - anders dan private schuldeisers! - bevoegd bij
terugvordering de beslagvrije voet te overschrijden. Is van deze bevoegdheid in de
huidige collegeperiode gebruik gemaakt, en zo ja hoe vaak?

Antwoord: Nee, van deze bevoegdheid is geen gebruik gemaakt. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Castricum, 

De heer G.A. Suanet QC De  heer drs. A. Mans 
secretaris burgemeester 




