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Kenmerk: inflatiecompensatie gaat naar beslaglegger 

Geachte mevrouw Schouten, 

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/Sociaal Werk Nederland) vraagt uw aandacht 

voor het te voorziene probleem dat de indexering van de uitkeringen per 1 januari 2023 met 10%, 

in het geval van beslag op de uitkering, meestal niet bij de debiteur terecht zal komen. De oorzaak 

hiervan is dat de beslagvrije voet in beginsel eens per 12 maanden wordt vastgesteld.  

Wanneer bijvoorbeeld in oktober 2022 beslag op de uitkering is gelegd zal de deurwaarder uiterlijk 

12 maanden later een herberekening van de beslagvrije voet moeten maken.  

Als er niets gebeurt gaat de 10% indexering van de uitkering naar de schuldeiser. Dit is gezien de 

stijgende energieprijzen en het duurder worden van de boodschappen een zeer onwenselijke 

situatie. Dit probleem zal zich voordoen bij de uitkeringen verstrekt door het UWV en de SVB. 

Daarnaast zal het probleem zich eveneens voordoen bij beslag onder werkgevers. Bij de 

berekening van de beslagvrije voet is immers uitgegaan van een veel lagere bijstandsnorm (zonder 

de prijscompensatie). 

Het probleem doet zich overigens niet voor bij beslag op een Pw-, IOAW- en IOAZ-uitkering nu per 

1 januari 2022, mede naar aanleiding van een signaal van de LOSR, voor de beslagvrije voet geen 

vast bedrag maar een percentage van 95% wordt gehanteerd.1  

1 Ruim 10.000 ontvangers bijstand de dupe van fout bij gemeenten, 29 maart 2021 NOS, Kamerstukken II 
2021/22, 35897, nr.12. 

https://nos.nl/artikel/2374538-ruim-10-000-ontvangers-bijstand-de-dupe-van-fout-bij-gemeenten
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35897-12.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35897-12.html


Antwoord op Kamervragen 

Eerder heeft u in antwoord op Kamervragen de indexering van een uitkering aangemerkt als een 

structurele wijziging van het inkomen. U heeft hierbij aangegeven dat, wanneer de beslagleggende 

partij door of namens de burger hierover wordt geïnformeerd, hij verplicht is de beslagvrije voet 

opnieuw te berekenen.2  

 

 

Ambtshalve herberekening beslagvrije voet 

De LOSR is van oordeel dat de beslagleggende partij vanwege de indexering de beslagvrije voet uit 

zichzelf moet aanpassen.  

Art. 475d lid 4 Rv bepaalt dat de deurwaarder bevoegd is de beslagvrije voet opnieuw vast te 

stellen indien hij bekend raakt met feiten of omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de 

hoogte van de beslagvrije voet. Art. 475d lid 5 Rv bepaalt dat indien de herberekening van de 

beslagvrije voet leidt tot een verhoging, de deurwaarder deze verhoging onverwijld toepast vanaf 

het moment dat hij bekend is geraakt met de feiten of omstandigheden die van invloed zijn op de 

hoogte van de beslagvrije voet. Indexering van uitkeringen staan vermeld in de Staatscourant en is 

daarmee een feit van algemene bekendheid.  

Art. 475d lid 5 Rv in samenhang met lid 4 gelezen betekent dat de bevoegdheid om de beslagvrije 

voet te herberekenen, in feite een verplichting wordt indien op voorhand al bekend is dat dit tot 

een hogere beslagvrije voet zal leiden. Wanneer de beslagvrije voet niet ambtshalve is aangepast 

zal deze op later verzoek alsnog moeten worden verhoogd vanaf het moment dat hij bekend is 

geraakt met de feiten of omstandigheden die van invloed zijn op de hoogte van de beslagvrije 

voet. En dat is vanaf december 2022 na publicatie van de indexering in de Staatscourant.  

 

 

Beslagvrije voet indexeren 

De LOSR realiseert zich dat het handmatig aanpassen van de beslagvrije voet per 1 januari 2023 

een mega-operatie vraagt. Het is de vraag of dit, mede gelet op de krapte op de arbeidsmarkt, 

voor gerechtsdeurwaarders en uitvoeringsorganisaties goed uitvoerbaar is.  

De LOSR stelt voor om de wet zodanig aan te passen dat de beslagvrije voet geïndexeerd wordt. 

De gerechtsdeurwaarders en uitvoeringsorganisaties hoeven dan alleen het indexeringspercentage 

door te geven aan de organisaties onder wie beslag is gelegd.  

De indexering kan gelijk zijn aan het percentage waarmee de bijstandsnorm per 1 januari en 1 juli 

jaarlijks wordt verhoogd. Het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2023 zou hiervoor kunnen worden 

aangepast.3 

 

 

Graag vernemen wij van u op welke wijze er voor gezorgd wordt dat bij beslag op loon- en 

uitkering de inflatiecompensatie bij de debiteur en niet bij de schuldeiser terecht komt.  

 

In afwachting van uw reactie, 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

André Moerman     Lex Staal     

Voorzitter signaleringscommissie LOSR  Directeur-bestuurder Sociaal Werk Nederland 

 

 

 

In afschrift aan: Vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 
2 Aanhangsel Handelingen II 2021/22, nr. 2058. 
3 Kamerstukken II 2022/23, 36216. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-2058.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/36216



