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Mevrouw Karabulut (SP):
De laatste motie gaat over het bericht dat wij deze ochtend kregen over beslagen die worden gelegd,
waardoor mensen onder de beslagvrije voet komen te leven, met alle gevolgen van dien.
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat schuldenaren niet in alle gevallen over de beslagvrije voet kunnen beschikken;
verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze de beslagwetgeving beter gehandhaafd kan
worden en met voorstellen te komen zodat inkomen van schuldenaren niet onder de beslagvrije voet
terechtkomt,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Karabulut. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 230 (24515).

Mevrouw Hamer (PvdA):
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat steeds meer mensen met schulden door de opeenstapeling van incasso's en
gebrekkige communicatie tussen schuldeisers onder het bestaansminimum terechtkomen;
verzoekt de regering, zorg te dragen voor een landelijk beslagregister, waardoor schuldeisers zicht
krijgen op de financiële positie van hun debiteuren en hun incassoregelingen zo kunnen aanpassen
dat debiteuren niet onder het bestaansminimum terechtkomen,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Hamer. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 233 (24515).
Staatssecretaris De Krom:
(…)
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In de derde motie van het lid Karabulut, op stuk nr. 230, wordt de regering verzocht om te
onderzoeken op welke wijze de beslagwetgeving beter gehandhaafd kan worden en met voorstellen te
komen zodat het inkomen van schuldenaren niet onder de beslagvrije voet terechtkomt. Als mevrouw
Karabulut mij dat toestaat, wil ik deze motie graag overleggen met mijn collega van Veiligheid en
Justitie. Daar hoort de verantwoordelijkheid namelijk primair thuis. Na dat overleg zal ik of mijn collega
van V en J de Kamer dan schriftelijk daarover informeren. De verantwoordelijkheid ligt primair daar,
dus ik wil deze motie graag overleggen met mijn collega op Veiligheid en Justitie.
Mevrouw Karabulut (SP):
Dat lijkt mij prima. Ik zal deze motie dan ook aanhouden. Kan de staatssecretaris misschien een
indicatie geven van de termijn waarop de Kamer geïnformeerd kan worden over zijn gesprek?
De voorzitter:
Op verzoek van mevrouw Karabulut stel ik voor, haar motie (24515, nr. 230) aan te houden.
Daartoe wordt besloten.
Staatssecretaris De Krom:
Ik zal dat zo snel mogelijk doen.
Mevrouw Karabulut (SP):
Oké.
(…)
Ik kom op de motie-Hamer op stuk nr. 233, waarin de regering wordt verzocht zorg te dragen voor een
landelijk beslagregister, waardoor schuldeisers zicht krijgen op de financiële positie van hun
debiteuren en hun incassoregelingen zo kunnen aanpassen dat debiteuren niet onder het
bestaansminimum terechtkomen. In deze motie wordt uitgesproken dat de beslagvrije voet niet mag
worden aangetast. Daar ben ik het mee eens. Ook dit betreft de primaire verantwoordelijkheid van de
collega van Veiligheid en Justitie. Als mevrouw Hamer het goed vindt, dan zou ik deze motie met de
betreffende primair verantwoordelijke bewindspersoon willen bespreken.
Mevrouw Hamer (PvdA):
Ik zal de motie aanhouden tot wij het verslag van de staatssecretaris daarover ontvangen.
De voorzitter:
Op verzoek van mevrouw Hamer stel ik voor, haar motie (24515, nr. 233) aan te houden.
Daartoe wordt besloten.
Staatssecretaris De Krom:
Daar ben ik mevrouw Hamer erkentelijk voor. Dank u zeer.
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