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Onderwerp
Reactie op het Ontwerpbesluit houdende regels in verband met de vereenvoudiging van de beslagvrije voet
(Besluit beslagvrije voet)

Geachte heer Koolmees,

Via www.internetconsultatie.nl heeft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (hierna:
NVvR) kennis genomen van het Ontwerpbesluit houdende regels in verband met de
vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Besluit beslagvrije voet).
Deze reactie is voorbereid door leden van de vereniging en vastgesteld door de
Wetenschappelijke Commissie (hierna: WeCo) van de NVvR.

Strekking ontwerpbesluit
Het ontwerpbesluit bevat, blijkens de nota van toelichting, een uitwerking van enkele
punten met betrekking tot de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, te weten

- De wijze waarop de indicatieperiode wordt vastgesteld;
- De wijze waarop het belastbaar inkomen, bedoeld in artikel 475d, eerste lid, van de

wet wordt vastgesteld, voor zover hierbij gebruik wordt gemaakt van gegevens uit de
polisadministratie;

- De wijze waarop het in mindering te brengen bedrag op de beslagvrije voet
afkomstig uit onbeslagen neveninkomsten van de schuldenaar en- als de schuldenaar
als gehuwd is aan te merken — van de echtgenoot wordt berekend;

- De wijze waarop de ophoging, genoemd in artikel 475da, zevende lid, van de wet
(ophoging bij eigen woning bezitter met inkomen onder de huurtoeslaggrens) wordt
berekend.

Ten slotte is in het besluit ook de wijze waarop de factor, bedoeld in artikel 475a, derde lid,
van de wet voor in het buitenland verblijvende schuldenaren wordt berekend opgenomen
en is een uitwerking gegeven aan de in de wet genoemde punten die moeten worden
opgenomen in het modelformulier, bedoeld in artikel 475i, tweede lid, van de wet.
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Reactie WeCo
De WeCo heeft het ontwerpbesluit bestudeerd en besproken in haar vergadering van
9 januari 2018. Hierbij heeft de WeCo het door haar bij brief van 29 september 2016
uitgebrachte advies over het Conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van
Burgerlijke rechtsvordering en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging
van de beslagvrije voet (wet vereenvoudiging beslagvrije voet) betrokken. Naar aanleiding
daarvan kan de WeCo u mededelen dat het ontwerpbesluit haar geen reden heeft gegeven
tot het maken van opmerkingen.

De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR,

C.E. du Perron
voorzitter
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