Parlementaire
geschiedenis

Woonkosten beslagvrije voet
(art. 475ab, 475da lid 5, 6 en 7 Rv)

Per 1 januari 2021

Wettekst:1
C
Na artikel 475a wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 475ab
In de artikelen 475d, 475da, 475e, 475ga, 475gb, 475i en 478 wordt verstaan onder:
(…)
woonkosten:
door de geëxecuteerde verschuldigde rekenhuur als bedoeld in artikel 5 van de Wet op de
huurtoeslag, dan wel de door de geëxecuteerde maandelijks verschuldigde hypotheekrente, erfpacht
en, tot ten hoogste 0,057% van de WOZ-waarde, de maandelijkse overige kosten.

G
Na artikel 475d worden twee artikelen ingevoegd, luidende:
Artikel 475da
(…)
5. Indien de beslagvrije voet gelijk is aan het voor de desbetreffende leefsituatie in het eerste lid
opgenomen bedrag en de geëxecuteerde woonkosten heeft die ten minste 10% meer bedragen
dan de in artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de huurtoeslag opgenomen
rekenhuur, wordt de beslagvrije voet op verzoek van de geëxecuteerde voor de duur dat de
geëxecuteerde deze woonkosten heeft, doch ten hoogste zes maanden, verhoogd met het
bedrag waarmee de woonkosten de eerder genoemde rekenhuur vermeerderd met 10%
ophoging overstijgen. Indien de geëxecuteerde gehuwd is, wordt dit verzoek gehonoreerd, voor
zover de niet beslagen inkomsten van de echtgenoot onvoldoende zijn om de hogere
woonkosten te betalen.
6. Op verzoek van de geëxecuteerde kan de op grond van het vijfde lid verhoogde beslagvrije voet
nogmaals voor ten hoogste zes maanden worden verlengd, indien binnen die termijn de
vordering waarvoor het beslag is gelegd volledig kan worden voldaan.

1
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7. Indien de geëxecuteerde eigenaar is van een door hemzelf bewoonde woning en hij een
belastbaar inkomen heeft dat lager is dan het voor hem geldende norminkomen, bedoeld in
artikel 14, eerste lid, van de Wet op de huurtoeslag, wordt de beslagvrije voet op verzoek van de
geëxecuteerde verhoogd met een bedrag waarvan de wijze van vaststelling bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld. Indien de geëxecuteerde gehuwd is, wordt
onder belastbaar inkomen als bedoeld in de vorige zin tevens verstaan het belastbaar inkomen
van de echtgenoot.
(…)

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding:2
De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, met uitzondering van de tweede volzin van het met in
artikel I, onderdeel D, opgenomen nieuwe tweede lid, artikel XXIXA van de Verzamelwet SZW 2018, de
artikelen XIII, onderdelen B, C, E, F, G, H, I, J en K, en XVIIIC van de Verzamelwet SZW 2020 en het
Besluit beslagvrije voet treden in werking met ingang van 1 januari 2021.
NOTA VAN TOELICHTING
Dit besluit regelt dat de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Stb. 2017, 110), artikel XXIXA van de
Verzamelwet SZW 2018, artikelen XIII, onderdelen B, C, E, F, G, H, I, J en K, en XVIIIC van de
Verzamelwet SZW 2020 en het Besluit beslagvrije voet op 1 januari 2021 in werking treden. Artikel
XIII, onderdelen A en D, van de Verzamelwet SZW 2020 zijn reeds inwerking getreden. Artikel XXIXA
van de Verzamelwet SZW 2018 en artikelen XIII, onderdelen B, C, E, F, G, H, I, J en K, XVIIIC van de
Verzamelwet SZW 2020 wijzigen het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoals dat komt te
luiden nadat de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking is getreden. Voor de volgorde van
inwerkingtreding is de datum van vaststelling van de regeling bepalend.

Memorie van toelichting3
(…)
3.7 Compensatiekop
Voor schuldenaren die behoren tot inkomensgroep b is de oplossing gevonden in het afstemmen van
de eerder genoemde compensatiekop op de situatie van de schuldenaar. De berekening hiervan ligt
vast in een formule, daarmee wordt de berekening weliswaar minder transparant voor deze
inkomensgroep, maar daar staat tegenover dat de hoogte van de beslagvrije voet – ook in dit meer
grofmazige systeem – beter bij de individuele omstandigheden van de schuldenaar aansluit
(overeenkomstig de hoogte van de beslagvrije voet in het huidige systeem). Met gebruikmaking van
de formule kan ook voor deze inkomensgroep de beslagvrije voet daardoor nog steeds aan de hand
2
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van de leefsituatie en het inkomen, zoals deze zijn opgenomen in de BRP en de polisadministratie,
worden berekend.
Toelichting formule
De compensatiekop houdt gelijke tred met de afbouw van het recht op toeslagen naarmate het
inkomen van de schuldenaar stijgt. De compensatiekop komt bovenop de algemene ondergrens van
95% van de voor de desbetreffende leefsituatie geldende bijstandsnorm. Er is gekozen voor een
ondergrens van 95% van de bijstandsnorm omdat dit enerzijds aansluit bij de huidige feitelijke
uitkomst bij een juiste berekening van de beslagvrije voet voor het inkomen op
bijstandniveau,23 anderzijds omdat dit ook aansluit bij de berekening van de beslagvrije voet voor
inkomensgroep c (zie hieronder).
De compensatiekop wordt berekend op basis van drie componenten: zorgtoeslag, huurtoeslag en
kindgebonden budget (twee componenten voor de situaties waarbij de schuldenaar geen kinderen
heeft). Deze componenten bepalen ook in het huidige systeem mede de hoogte van de beslagvrije
voet. De berekening van de compensatiekop is gebaseerd op de berekening van het recht op
toeslagen of, beter gezegd, de afbouw daarvan en benadert in die zin de berekening in het huidige
systeem. Om de hoogte van de compensatiekop te kunnen berekenen is echter geen kennis van de
daadwerkelijke kosten die de schuldenaar maakt noodzakelijk, maar is het voldoende dat de
leefsituatie en het belastbaar inkomen van de schuldenaar bekend zijn.
Voor de componenten zorgtoeslag en kindgebonden budget kan de compensatie relatief eenvoudig
worden berekend. Het systeem van zorgtoeslag en het kindgebonden budget wordt op dezelfde
manier afgebouwd. De afbouw is daarbij gelijk aan de mate waarin het daadwerkelijke belastbare
inkomen van de schuldenaar en zijn eventuele partner hoger is dan een in de wet opgenomen
drempelinkomen (in 2016: € 19.758,– per jaar), waarbij de afbouw een bepaald percentage (bij
zorgtoeslag 13,43% en bij kindgebonden budget 6,75%) van het verschil tussen het belastbaar
inkomen van de schuldenaar en het drempelinkomen vertegenwoordigt. De compensatie is even
hoog als deze afbouw. De compensatie kan daarbij natuurlijk nooit meer bedragen dan het eventuele
maximale recht (in 2016: € 83,– per maand bij zorgtoeslag voor een alleenstaande en € 154,– per
maand voor gehuwden).
Voorbeeld 1
De schuldenaar heeft een belastbaar inkomen van € 2.208,33 (inclusief vakantietoeslag), dat staat
gelijk aan een jaarinkomen van € 26.500,– (= 12 x € 2.208,33).
De compensatie voor de zorgtoeslag bedraagt in deze situatie 13,43% van € 26.500,– –/– € 19.758,–
= € 905,45. Het gaat hierbij om een jaarbedrag, wat inhoudt dat per maand de compensatie gelijk is
aan € 905,45/12 = € 75,45.
Het systeem van huurtoeslag wordt op een andere manier afgebouwd, waardoor de compensatie
ook anders moet worden berekend. De huurtoeslag compenseert geheel dan wel gedeeltelijk, de
woonkosten voor zover zij hoger zijn dan de bij het desbetreffende (toetsings)inkomen horende
normhuur. De hoogte van deze aan het desbetreffende inkomen verbonden normhuur wordt
bepaald op basis van de in artikel 19, tweede lid, Wet op de huurtoeslag opgenomen formule.
Huurkosten die lager liggen dan de normhuur bij het zogenoemde minimum-inkomensijkpunt (in
2016: € 204,43) worden ongeacht de hoogte van het inkomen niet door de huurtoeslag gedekt. Op
basis van dit systeem kan daardoor afbouw van de huurtoeslag worden berekend door van de
normhuur bij het desbetreffende inkomen de normhuur bij het minimum- inkomensijkpunt af te
trekken.
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Voorbeeld 2
De schuldenaar heeft een belastbaar inkomen van € 1.716,66, wat neerkomt op een jaarinkomen van
€ 20.600,–. Hierbij hoort een normhuur van € 350,62. De compensatie bedraagt hierdoor € 146,19
(€ 350,62 –/– € 204,43).
In het huidige systeem is de zogenoemde woonkostencorrectie gemaximeerd. Deze is gelijk aan het
maximale recht op huurtoeslag in de desbetreffende situatie (in 2016: € 342,54 voor een
alleenstaande van 23 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd). Dit houdt in
dat personen met een belastbaar inkomen waarbij geen recht meer op huurtoeslag bestaat (in 2016:
€ 22.500,– voor een alleenstaande) de beslagvrije voet niet corrigeert voor huren die hoger liggen
dan € 546,97. Gezien de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt en het feit dat hogere inkomens
niet in aanmerking kunnen komen voor sociale huurwoningen, maar juist zijn aangewezen op het
veelal duurdere commerciële segment, wat zich vertaalt in een tendens van hogere woonkosten bij
een hoger inkomen, heeft het kabinet er voor gekozen om de woonkostencompensatie in het nieuwe
model verder te laten doorlopen. Dit is gerealiseerd door de verdere oploop van de normhuur te
maximeren op de maximaal voor huurtoeslag in aanmerking komende rekenhuur (in 2016: € 710,68).
Dit heeft tot gevolg dat nog geruime tijd in het model de woonkostencompensatie stijgt naarmate
het inkomen toeneemt. In de huidige berekening van de beslagvrije voet wordt hier juist geen
rekening mee gehouden, waardoor de beslagvrije voet voor mensen met hogere woonkosten als snel
niet meer toereikend zal zijn.
Voorbeeld 3
De schuldenaar heeft omgerekend een belastbaar jaarinkomen van € 26.500,–. Omdat hij geen recht
op huurtoeslag meer heeft, is in de huidige berekening de correctie gemaximeerd op € 342,54. In het
nieuwe model wordt de compensatie gerelateerd aan de voor hem geldende normhuur. Deze
bedraagt bij dit inkomen € 563,68, waardoor de compensatie gelijk is aan € 359,25.
Nog duidelijker wordt dit indien de schuldenaar omgerekend een belastbaar jaarinkomen heeft van
€ 29.750,–. Ook dan bedraagt in de huidige berekening de maximale woonkostencorrectie € 342,54.
Bij dit inkomen hoort echter een normhuur van € 702,46, waardoor de compensatie € 498,03
bedraagt.
Belangrijk is om te vermelden dat bij de berekening van de huurtoeslag de zogenoemde basishuur
wordt gebruikt. De basishuur is gelijk aan de normhuur, vermeerderd met een jaarlijks vastgestelde
opslag (in 2016: € 27,44). Bij de berekening van de beslagvrije voet is er voor gekozen om vast te
houden aan de normhuur, juist omdat ook in het huidige systeem de woonkostencorrectie vanuit de
normhuur wordt berekend. Omdat sec de afbouw wordt berekend, zou deze keuze maar een zeer
beperkt effect op de uitkomst moeten hebben.
(…)

3.11 Vaststelling afwijkende beslagvrije voet (artikel 475e)
(…)
Woningbezitters
De motivatie voor een aparte regeling voor een schuldenaar die eigenaar is van een door hemzelf
bewoonde woning (woningbezitter) is gelegen in het feit dat bij de berekening van de beslagvrije
voet er voor de groep met een belastbaar inkomen onder het zogenoemde referentieinkomensijkpunt (in 2016: € 22.500,– per jaar voor een alleenstaande) vanuit wordt gegaan dat zij
huurtoeslag ontvangen.
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Een woningbezitter ontvangt echter geen huurtoeslag. Hierdoor zouden woningbezitters met een
belastbaar inkomen onder het referentie-inkomensijkpunt van de Wet op de huurtoeslag worden
benadeeld ten opzichte van huurders met een even hoog belastbaar inkomen. Volgens het
onderzoek Profielschets beslagenen is 6% van de mensen die te maken heeft met beslag een
woningbezitter met een inkomen dat valt in de eerder genoemde groep, voor wie de berekening van
de beslagvrije voet vervat is in de formule.27 Het is niet passend nu deze groep die op voorhand
individualiseerbaar is te verwijzen naar de hardheidsclausule. Om die reden is geregeld dat deze
schuldenaar een verzoek kan doen aan de deurwaarder om verhoging van de beslagvrije voet. Het
gaat daarbij om een relatief kleine groep waardoor de verwachting is dat de alternatieve regeling
niet voor zeer veel uitvoeringslasten zal zorgen.

4.4 Ruimte voor maatwerk
Gekozen is voor een ten opzichte van de huidige regelgeving grofmaziger systeem. Het huidige op
maatwerk gerichte systeem is grotendeels afhankelijk van informatie van de schuldenaar die maar in
beperkte mate op informatieverzoeken reageert. Dit heeft in veel gevallen tot gevolg dat uiteindelijk
een te lage beslagvrije voet wordt gehanteerd. De uitkomsten van het voorgestelde systeem zijn
echter in hoge mate vergelijkbaar met de uitkomsten van het op maatwerk gebaseerde huidige
systeem – indien dit correct zou worden toegepast. Bovendien biedt het op bepaalde onderdelen
ook meer mogelijkheden om maatwerk te leveren ten opzichte van de huidige berekening. Meer
specifiek kan in dit kader gewezen worden op:
a) een beter afgestemde woonkostencorrectie
Het feit dat de woonkostencorrectie die op dit moment is afgetopt bij een huur € 546,97, in het
voorgestelde model de ontwikkeling van de normhuur volgt en daardoor bij hogere inkomens tot
correctie van bij dit inkomensniveau beduidend reëlere woonkosten (€ 710,–) komt;
b) een tijdelijke verhoging van de beslagvrije voet bij hogere woonkosten
In het proces wordt de mogelijkheid gecreëerd dat de schuldenaar met inkomen waarbij de
beslagvrije voet gelijk is aan het vaste bedrag zelf bij de deurwaarder een verzoek indient om tijdelijk
rekening te houden met zijn hogere woonkosten, voor zover deze meer dan 10% boven het onder a
genoemde maximumbedrag liggen. De deurwaarder is dan gehouden de beslagvrije voet voor de
periode dat de schuldenaar deze hoge lasten heeft te verhogen, waardoor de schuldenaar de
mogelijkheid heeft om met een werkbaar bestaansminimum, zijn uitgaven aan te passen aan de
financiële situatie. Deze verhoging is gemaximeerd op 6 maanden. Het is niet de bedoeling dat deze
verhoging verlengd kan worden. De beslagvrije voet heeft als doel om te voorzien in de basale kosten
van bestaan. De schuldenaar dient in deze situatie ook de tering naar de nering te zetten, daar krijgt
hij met deze regeling de tijd voor;
c) een hardheidsclausule
(…)

Artikelsgewijs
(…)
Onderdeel C (artikel 475ab)
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(…)
Woonkosten
De definitie van woonkosten is afhankelijk van de woonsituatie van de beslagene. De beslagene kan
een woning huren of bezitten. Wanneer de beslagene huurlasten heeft wordt voor de omschrijving
van de woonkosten verwezen naar artikel 5 Wet op de huurtoeslag. Wanneer de beslagene eigenaar
is van de door hem bewoonde woning worden de door de schuldenaar aan de hypotheekverstrekker
betaalde hypotheekrente, erfpacht en overige kosten als woonkosten aangemerkt. Aflossingen op
een bestaande hypothecaire lening vormen geen woonkosten. Het gaat dan om vermogensvorming.
Hetzelfde geldt voor de premie van een kapitaalverzekering. Een eventuele hypotheekrenteaftrek
wordt als inkomen in mindering gebracht op de beslagvrije voet en wordt dus niet meegenomen bij
de bepaling van de hoogte van de woonlasten van de schuldenaar. De overige kosten, waarbij moet
worden gedacht aan de kosten van de opstalverzekering, de kosten van een eventuele vereniging van
eigenaren en de kosten voor klein onderhoud zijn gemaximeerd tot 0,057% van de WOZ-waarde.
(…)
Artikel 475da (Vaststelling beslagvrije voet)
(…)
Vijfde lid
In het vijfde lid wordt geregeld dat de deurwaarder de beslagvrije voet op verzoek van de
schuldenaar verhoogt in de situatie dat een schuldenaar ten hoogste een inkomen heeft dat hoort bij
het in het eerste lid opgenomen vaste bedragen als de woonkosten van de schuldenaar ten minste
10 %hoger zijn dan de maximaal voor huurtoeslag in aanmerking komende huur. De verhoging is
gelijk aan hetgeen waarmee zijn woonkosten de maximaal voor huurtoeslag in aanmerking komende
huur plus10% van dit bedrag ontstijgt. De eerste 10% van de hogere woonkosten komen derhalve
voor eigen rekening. Het gaat om een verhoging voor de duur dat de schuldenaar deze woonkosten
heeft, doch ten hoogste voor zes maanden. Het verzoek wordt enkel gehonoreerd, voor zover het
inkomen van de partner onvoldoende ruimte biedt om de hogere woonkosten op te vangen. Indien
vanuit het inkomen van de partner de woonkosten kunnen worden gedekt (de mate waarmee het
inkomen van de partner de gehalveerde beslagvrije voet ontstijgt, is hoger dan de mate waarmee de
huur hoger ligt dan de maximaal voor huurtoeslag in aanmerking komende huur plus 10%), ligt het
niet in de rede de beslagvrije voet te verhogen.
(…)
Artikel 475e (Vaststelling afwijkende beslagvrije voet)
Dit artikel bevat voor bepaalde groepen onder bepaalde voorwaarden een afwijkende vaststelling
van de beslagvrije voet.
(…)
Derde lid
In het derde lid wordt een afwijkende vaststelling van de beslagvrije voet geregeld voor
woningbezitters. Deze afwijkende vaststelling houdt verband met het feit dat er in het voorgestelde
systeem vanuit wordt gegaan dat de schuldenaar huurtoeslag ontvangt indien op basis van zijn
belastbaar inkomen hierop recht bestaat. Voor eigendomswoningen bestaat geen recht op
huurtoeslag. Schuldenaren die eigenaar zijn van de door hen bewoonde woning en een belastbaar
inkomen hebben lager dan het norminkomen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, Wet op de
huurtoeslag, krijgen op basis van artikel 475da daardoor te maken met een beslagvrije voet waarin
wel een recht op huurtoeslag is verdisconteert. Nu zij geen recht op huurtoeslag hebben zijn zij in
beginsel dus slechter af. Om dit te ondervangen biedt het derde lid de mogelijkheid om op verzoek in
aanmerking te komen voor een hogere beslagvrije voet. De hogere beslagvrije voet houdt in dat op
basis van de hoogte van de woonkosten en het belastbaar inkomen wordt bezien in hoeverre de
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schuldenaar, zo het een huurwoning zou zijn, recht op huurtoeslag zou hebben. De beslagvrije voet
wordt met dit recht opgehoogd.
Zie voor een nadere toelichting van dit artikel paragraaf 3.11 van het algemeen deel van de
toelichting.

Nota naar aanleiding van het verslag:4
(…)
4.4. Ruimte voor maatwerk
(…)
Zowel de leden van de fractie van de VVD als van de fractie van de PvdA hebben vragen met
betrekking tot de ophoging van de beslagvrije voet bij hoge woonlasten voor een periode van
maximaal zes maanden. De leden van de fractie van de VVD vragen de regering daarbij of zij van
mening is dat dit voldoende tijd is om bijvoorbeeld een huis te verkopen en of de regering ook van
mening is dat een schuldenaar zijn huis moet verkopen, als met de hogere beslagvrije voet de schuld
binnen bijvoorbeeld negen maanden kan worden afbetaald.
Biedt de hardheidsclausule in dergelijke gevallen wellicht een uitkomst? De leden van de fractie van
de PvdA vragen daarnaast een specifiek standpunt van de regering ten aanzien van het pleidooi van
de LOSR om in deze gevallen geen maximale termijn te hanteren.
Algemeen standpunt van de regering is dat van elke schuldenaar mag worden verwacht dat hij zoveel
mogelijk de tering naar de nering stelt. Daarbij merkt de regering op dat een beslag niet een
maatregel is die direct na het uitblijven van betaling binnen de gestelde betalingstermijn volgt.
Tussen het verzoek tot betaling en de uiteindelijke inning via een loonbeslag liggen in bijna alle
gevallen zeker twee maanden zo niet beduidend meer. Dit is een periode waarbinnen ook
verschillende momenten zijn ingebouwd om met de schuldeiser in contact te treden om aldus tot
een – mede met het oog op lopende betalingsverplichtingen – reële betalingsregeling te komen. De
in dit wetsvoorstel opgenomen mogelijkheid om nog zes maanden extra rekening te houden met
hoge woonlasten, verlengt aldus de periode waarbinnen de schuldenaar stappen kan ondernemen
om de tering naar de nering te zetten, voor zover dit noodzakelijk is. Opgemerkt wordt dat het
onderzoek Profielschets beslagenen ook laat zien dat in 37% van alle beslagen de looptijd van het
beslagkorter is dan een half jaar en in meer dan 50% van alle gevallen het beslag korter duurt dan
één jaar. De geboden zes maanden termijn zal voor kortdurende beslagen veelal voldoende zijn om
de beslagperiode zonder aanpassingen binnen de woonsituatie te doorstaan. Is sprake van een
beduidend langer lopend beslag dan is de regering van mening dat woonlasten die niet in verhouding
staan tot de aanwezige schuldensituatie niet via een verminderde afloscapaciteit afgewenteld dienen
te worden op de schuldeiser. Van een schuldenaar die zich geconfronteerd ziet met een langdurend
beslag op het inkomen, mag worden verwacht dat hij zijn leefsituatie ook op deze situatie aanpast.
Het voorstel van de LOSR om de mogelijkheid tot ophoging van de beslagvrije voet vanwege hoge
woonlasten niet in tijd te maximeren, past daar niet in.
Op de vraag van de leden van de fractie van de VVD of na afloop van zes maanden met succes een
beroep zou kunnen worden gedaan op de hardheidsclausule, is het antwoord in principe
ontkennend. De hardheidsclausule is bedoeld voor niet binnen de wettelijke regeling
verdisconteerde omstandigheden die bij onverkorte handhaving van de wettelijke regeling zouden
leiden tot een situatie van kennelijke onevenredige hardheid voor de schuldenaar. Nu de wetgever
4
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een regeling heeft getroffen voor de woonlasten, gaat het hier in beginsel niet om een situatie waar
de wetgever geen rekening mee heeft gehouden. De regering is zich bewust van het bestaan van
dergelijke situaties en verlangt dat de schuldenaar hier ofwel zorgt dat hij tot betalingsafspraken met
de schuldeiser komt waarbinnen hij wel zijn woonlasten kan blijven voldoen ofwel zijn uitgaven
aanpast.
(…)
8. Ontvangen commentaren en adviezen
8.1. Algemeen
De leden van de fractie van de PvdA vragen hoe de regering kijkt naar de suggestie van de LOSR om
de maximale termijn van zes maanden af te schaffen voor verhoging van de beslagvrije voet vanwege
hoge woonkosten. Deze vraag is beantwoord in paragraaf 4.4.
De leden van de fractie van de PvdA vragen naar de inbreng van de LOSR en hun suggestie om inzage
te verschaffen in de hypotheekrente bij de Belastingdienst. Dit moet voorkomen dat de
belanghebbende, zijnde een eigen woningbezitter, zelf een verzoek moet doen om verhoging van de
beslagvrije voet wegens hogere woonkosten op grond van artikel 475e, derde lid, Rv. De suggestie
van de LOSR heeft als voordeel dat belanghebbende niet zelf een verzoek moet doen en zo
beschermd wordt tegen een te lage beslagvrije voet. Dit verdient uiteraard de voorkeur boven een
verzoek door de belanghebbende zelf. Echter, de hypotheekrente biedt onvoldoende informatie om
de hogere woonkosten (zoals bedoeld in artikel 475ab Rv) te kunnen vaststellen. Een hoge
hypotheekrente alleen zegt onvoldoende over de totale woonkosten, bijvoorbeeld omdat er
maandelijks ook kan worden afgelost op de hypotheek. Bovendien gaat het om een beperkte groep
belanghebbenden (minder dan 6% van het totaal aantal beslagenen), terwijl een bestandskoppeling
met de Belastingdienst een grote impact heeft op systemen en privacy. Tot slot beschikt de
Belastingdienst niet over actuele informatie rondom de hypotheekrente maar alleen over informatie
uit de belastingaangifte van het jaar ervoor.
(…)

Derde nota van wijziging5
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
Artikel I, onderdeel G, wordt als volgt gewijzigd:
a. in het voorgestelde artikel 475da wordt onder vernummering van het zesde tot zevende lid na het
vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:
6. Op verzoek van de schuldenaar kan de op grond van het vijfde lid verhoogde beslagvrije voet
nogmaals voor ten hoogste zes maanden worden verlengd, indien binnen die termijn de vordering
waarvoor het beslag is gelegd volledig kan worden voldaan.
(…)

Toelichting
Onder a

5

Kamerstukken II 2016-2017, 34628, nr.9.
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Op grond van artikel 475da, vijfde lid, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) is het mogelijk
rekening te houden met hogere dan normale woonlasten, zodat de schuldenaar gedurende maximaal
zes maanden zijn huur of hypotheek kan blijven betalen. Na zes maanden wordt de schuldenaar
geacht in beginsel de tering naar de nering te hebben gezet en bijvoorbeeld zijn huis te hebben
verkocht.
Met het invoegen van een nieuw zesde lid in artikel 475da wordt bepaald dat de termijn van zes
maanden nogmaals met ten hoogste zes maanden kan worden verlengd, indien de vordering
waarvoor beslag is gelegd, binnen de verlengde termijn volledig kan worden voldaan. Uit het
onderzoek Profielschets Beslagenen komt in dit kader naar voren dat in circa 37% van alle beslagen
de looptijd van het beslag korter is dan een half jaar en in meer dan 50% van alle gevallen het beslag
korter duurt dan één jaar.1 Dit duidt erop dat een verlenging in een significant aantal situaties
soelaas zou kunnen bieden.
Gedacht zou kunnen worden aan de situatie dat met een hogere beslagvrije voet de schuld
bijvoorbeeld in negen maanden volledig kan worden afbetaald, waarbij de schuldenaar in staat blijft
zijn vaste lasten te betalen. Onder die omstandigheden kan niet worden verwacht dat de
schuldenaar tussentijds zijn woonlasten alsnog aanpast dan wel gedeeltelijk onbetaald laat.
Het nieuwe zesde lid is bedoeld voor vorderingen waarbij de verwachting is dat die binnen
afzienbare tijd kunnen worden voldaan. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat deze regeling
niet voorziet in de omstandigheid dat de schuldenaar ondanks passende inspanningen niet in staat is
zijn woonlasten aan te passen. Met deze omstandigheid is bij de vaststelling van de beslagvrije voet
geen rekening te houden. Aangezien de kantonrechter beter dan de deurwaarder in staat is om de
omstandigheden van het geval te beoordelen op kennelijke onevenredige hardheid, ligt het daarbij in
de rede dat de schuldenaar zich dan tot de kantonrechter wendt om zich te beroepen op de
hardheidsclausule van artikel 475fa.
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