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Bescherming van mensen met schulden? Een lachertje! 
 
Met grote regelmaat wordt gediscussieerd over de wijze waarop schuldeisers 
omgaan met de schuldenproblematiek. Sterker, gerechtsdeurwaarders en de 
(vaak lokale) incasserende overheid wordt nogal eens de zwarte piet 
toegeschoven als het gaat om het creëren van problematische schulden.  
 
Maar iedere schuldeiser is gebonden aan de wet: Op welke wijze mag worden 
ingevorderd en hoe en in welke mate wordt de schuldenaar beschermd. En dat is 
nou net waar de schoen wringt: de beslagvrije voet.  
 
Waarom een beslagvrije voet? 
De beslagvrije voet is bedoeld om de schuldenaar te beschermen om niet nog 
verder in problemen te raken. Met dit bedrag moeten de normale kosten voor 
levensonderhoud betaald kunnen worden. Maar de huidige wetgeving beschermt 
alleen schuldenaren die toch al een laag inkomen hebben. Voor iemand met een 
bijstandsuitkering betekent dit dat als beslag wordt gelegd op het inkomen, 
diegene terugvalt op een inkomen iets onder de bijstandsnorm. Het 
uitgavenpatroon is daar al op gericht, dus deze persoon zal niet enorm in de 
problemen komen. Een schuldenaar met een eigen inkomen van bijvoorbeeld 
€ 2.500 wordt geconfronteerd met dezelfde beslagvrije voet van iets minder dan 
de bijstandsnorm. Je hoeft niet heel veel doorgeleerd te hebben om te begrijpen 
dat deze persoon in dat geval niet eenvoudig de (volledige) huur, 
ziektekostenpremie en andere vaste lasten kan betalen. Met als gevolg dat 
beslaglegging niet leidt tot het oplossen van een schuld, maar het creëren van 
nieuwe (soms belangrijkere?) schulden. 
 
Hoera! Nieuwe wetgeving biedt een oplossing! 
Juist om te voorkomen dat deze categorie mensen in een uitzichtloze positie 
geraken, is lange tijd gewerkt aan een wetsvoorstel om de beslagvrije voet op een 
eerlijker manier te hanteren (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet). Een 
belangrijk onderdeel van dit wetsvoorstel is het hanteren van een beslagvrije voet 
die gerelateerd is aan het inkomen van de schuldenaar. Heel kort door de bocht 
geredeneerd komt dit op het volgende neer: Bij iemand met een hoger inkomen 
(die geen recht heeft op toeslagen) wordt een hogere beslagvrije voet gehanteerd 
dan bij iemand met een laag inkomen. Helemaal niet zo’n gek idee! 

http://www.deridderba.nl/
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20170216/gewijzigd_voorstel_van_wet/document3/f=/vkbtfv3s89zj.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20170216/gewijzigd_voorstel_van_wet/document3/f=/vkbtfv3s89zj.pdf
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Maar wanneer dan? 
Het wetsvoorstel om schuldenaren beter te beschermen tegen problematische 
schuldensituaties is zowel door de Tweede als Eerste Kamer begin 2017 als 
hamerstuk afgedaan. De nieuwe wetgeving zou met ingang van 1 januari 2019 in 
werking treden. Tijd genoeg om je hier op voor te bereiden, zou je zeggen.  
Eindelijk wordt de categorie geholpen die het hardst geraakt wordt, nu het 
moeilijkst te helpen is en die het minst beschermd wordt voor opkomende 
problematische schulden. Maar het is inmiddels half maart 2019 en het 
wetsvoorstel is nóg niet in werking getreden.  
 
Vertraging tot … 
Op 6 februari 2019 is het Besluit beslagvrije voet gepubliceerd. Hierin wordt 
aangegeven op welke wijze de nieuwe handelwijze met betrekking tot het 
vaststellen van een eerlijker beslagvrije voet wordt gehanteerd. Maar een week 
later (13 februari 2019) verschijnt een brief van de staatssecretarissen van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën, waarin uitgebreid wordt toegelicht 
dat er een aanzienlijke vertraging optreedt in de voortgang van de implementatie 
van de nieuwe wet. En met “aanzienlijke vertraging” bedoelen zij: als er in de 
tussentijd niets tegen zit, dan is 1 januari 2021 realistisch!!! 
 
Wel worden alvast een paar “tussenmaatregelen” aangekondigd, die met spoed in 
gang zullen worden gezet. Maar deze tussenmaatregelen beschermen nou net 
niet de categorie mensen met een hoger inkomen, die om wat voor reden dan ook 
in de schulden zijn gekomen en daardoor met een te lage beslagvrije voet worden 
geconfronteerd. 
 
Conclusie en gevolgen 
Het beschermen van mensen die in een problematische schuldensituatie dreigen 
te raken wordt in Den Haag kennelijk niet belangrijk genoeg gevonden. Wederom 
een voorbeeld dat de landelijke politiek zich niet kan verplaatsen in de problemen 
waar de gemiddelde burger mee te kampen heeft. Waar een wil is, is een weg. 
Maar de Haagse wil is kennelijk niet sterk genoeg. De komende jaren zal de druk 
op gemeenten ten aanzien van armoedebeleid en schuldhulpverlening, door 
toedoen van de landelijke overheid, alleen maar toenemen. 
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