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Welkom 

John van der Pauw heet de 43 deelnemers aan deze Beraadsgroep hartelijk welkom. Hij 
wenst ze namens het Cliënten Beraad Almere (CBA) al het goede toe voor 2020. John zal de 
deelnemers aan deze Beraadsgroep informeren over de inning van schulden.   
Na de pauze is er ruimte om ontwikkelingen en problemen in Almere met een structureel 
karakter te signaleren. 
 
Betalingsplicht 
Betalingsplichten kunnen op veel manieren ontstaan. Wie iets koopt moet de koopprijs betalen. Wie 
een onrechtmatige daad pleegt moet de schade vergoeden. En de overheid kan een aanslag 
opleggen. Zo’n betalingsplicht heet ook wel een schuld. Schulden horen in principe betaald te 
worden. 
 
Innen 
Wie zijn schuld niet betaalt loopt het risico dat de schuldeiser zijn of haar vordering wil innen. Dat 
kan ‘minnelijk’ of ‘gerechtelijk’. Incassobureaus proberen schulden als regel in der minne te innen. 
Daarbij wordt soms aandrang uitgeoefend op de schuldenaar. De schuldenaar die niet in der minne 
een schuld betaalt loopt het risico dat de schuldeiser overgaat tot gerechtelijke inning van de schuld. 
Voor de gerechtelijke invordering is een ‘titel’ nodig. Een gerechtelijk vonnis is een executoriale titel, 
evenals een dwangbevel en een notariële akte. 
 
Deurwaarder 
Wie een titel heeft om een schuld gerechtelijk te kunnen innen heeft vervolgens een deurwaarder 
nodig. Die is door de overheid aangesteld om geld voor schuldeisers te innen. De deurwaarder 
verricht ambtshandelingen. Hij of zij zal een titel eerst betekenen. Als de schuldenaar ook dan niet 
betaalt, zal de deurwaarder beslag leggen.  
 
Beslag 
Er zijn verschillende vormen van beslag. De deurwaarder kan beslag leggen op de goederen van de 
schuldenaar om die openbaar te verkopen. De deurwaarder kan ook bij derden aankloppen die iets 
hebben van de schuldenaar, zoals een bank of de schuldenaar van de schuldenaar. De deurwaarder 
kan ook derdenbeslag leggen bij de werkgever van de schuldenaar. 
 
Inboedel 
Bij beslag op de inboedel moet de deurwaarder de goederen openbaar verkopen. Op een deel van de 
inboedel mag de deurwaarder geen beslag leggen. Het gaat dan om bed en beddegoed, lijfsgoederen 
(kleding), eten en drinken voor een maand en gereedschappen van ambachtslieden en werklieden 
voor hun eigen bedrijf. Deze regels dateren uit 1838. De deurwaarder mag daarnaast geen beslag 
leggen op WMO-voorzieningen. 
Op alle andere spullen van de schuldenaar mag de deurwaarder beslag leggen en die goederen 
vervolgens verkopen. Aan die verkoop zijn kosten verbonden. De opbrengst minus de kosten komt in 
mindering op de schuld. 
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Regels 
Deurwaarders zijn openbaar ambtenaar. Voor deurwaarders gelden gedragsregels. Volgens de 
Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders mag een deurwaarder geen druk 
uitoefen door het aankondigen van maatregelen, die hij niet daadwerkelijk kan nemen. Een 
deurwaarder hoort een beslaglegging alleen aan te kondigen als hij ook echt beslag komt leggen. Het 
zelfde geldt voor een openbare verkoping. Als de duerwaarder niet komt, dan hoort hij dat ook te 
melden. 
 
Kosten 
Zowel voor de buitengerechtelijke als voor de gerechtelijke incassowerkzaamheden worden kosten 
in rekening gebracht. De kosten die de deurwaarder als openbaar ambtenaar in rekening brengt zijn 
wettelijk geregeld. Ook voor de buitengerechtelijke incassokosten die bij consumenten in rekening 
mogen worden gebracht geldt een wettelijke normering.  
 

Buitengerechtelijke incassokosten 

Vordering tot € 250 15 % (minimum € 40) 

Over de volgende € 2.500 10 % 

Over de volgende € 5.000 5 % 

Over het meerdere 0,5 % (maximum € 6.775) 

Soms komt daar btw bovenop. Zie voor het controleren van de kosten: 
www.schuldinfo.nl  

 
Voorbeeld kosten beslag op inboedel 
 

Handeling Kosten 

Betekening titel €   80,24 

Beslag roerende zaken € 109,16 

Betekening proces verbaal € 79,59 

Aanzegging verkoop € 65,96 

Aanplakken verkoop € 82,50 

Advertentie dagbladen (lokaal) € 500,00 

Openbare verkoop  € 288,72 

Totaal € 1.197,67 

 
Voorbeeld kosten inkomensbeslag 
 

Handeling Kosten 

Betekening titel € 80,24 

Betekening werkgever € 124,39 

Overbetekening € 70,59 

Verklaring € 130,00 

Totaal € 275,22 

Kosten periodieke inning / maand  

Bij een beslag € 10,63 

Bij twee beslagen € 16,90 

Voor el volgend beslag € 6, 40 

http://www.schuldinfo.nl/
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Bankbeslag 
Bankbeslag is een van de vormen van beslag onder derden. De deurwaarder betekent de titel aan de 
schuldenaar en aan de bank. Dan volgt overbetekening aan de schuldenaar en verklaart de bank wat 
het saldo is van de rekening van de schuldenaar. Vervolgens draagt de bank dat saldo af aan de 
deurwaarder. Als op de rekening net loon is binnengekomen zou dat het omzeilen van de beslagvrije 
voet kunnen zijn. Een deurwaarder die daar op wordt gewezen hoort het deel van het loon dat valt 
onder de beslagvrije voet aan de schuldenaar te laten. 
 
Kosten bankbeslag 
 

Handeling Kosten 

Betekening titel € 80,24 

Betekening bank € 174,76 

Overbetekening € 70,59 

Verklaring € 130,00 

Totaal € 455,59 

   
Beslag op inkomen 
Bij beslag op (delen) van het inkomen van schuldenaren zijn diverse waarborgen van belang. Zo zijn 
er beslagverboden en geldt vaak een beslagvrije voet. Daarnaast zijn er nog wat rariteiten te 
vermelden. 
 
Beslagverboden 
De deurwaarder kan niet op elk element van het inkomen van een schuldenaar beslag leggen. 
Daarvoor zorgen beslagverboden. Die gelden voor bijzondere bijstand, huurtoeslag ( behalve voor de 
verhuurder), zorgtoeslag (behalve voor de zorgverzekeraar), kinderbijslag (behalve voor onderhoud 
voor het kind), onkostenvergoedingen voor ambtenaren, studiefinanciering, tegemoetkoming 
onderwijsbijdrage en schoolkosten, overlijdensuitkeringen van diverse sociale verzekeringen en 
voorzieningen en de extra tegemoetkoming op basis van de AOW en de ANW. 
 
Beslagvrije voet 
Dankzij de beslagvrije voet houdt een schuldenaar een deel van het inkomen over om te kunnen 
overleven. Die beslagvrije voet geldt voor loon, sociale zekerheidsuitkeringen ( niet kinderbijslag) 
pensioen en lijfrentes, levens-, ongevallen-, invaliditeits- en ziekengeldverzekeringen, alimentatie, 
bezoldiging van ambtenaren en de voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting. 
Niet voor alle periodieke inkomsten geldt een wettelijke beslagvrije voet. Dat is onder meer het geval 
bij freelance-inkomsten, VUT-uitkeringen en de vergoeding van raadsleden.  
Als er geen beslagvrije voet geldt, kan de schuldenaar de Kantonrechter vragen om er toch een vast 
te stellen als de schuldenaar niet over voldoende middelen van bestaan beschikt. 
 
Minimaal 
De beslagvrije voet zorgt er voor dat een schuldenaar in ieder geval over minstens 90 procent van de 
laagste bijstandsuitkering en maximaal 90 procent van de maximale bijstandsuitkering kan 
beschikken. De beslagvrije voert is mede afhankelijk van de hoogte van huur, premie voor de 
zorgverzekering, huurtoeslag en zorgtoeslag.  
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Op basis van artikel 19 van de Invorderingswet hoeft de Belastingdienst zich daar niet aan te houden.  
 
Voorbeelden inkomensbeslag 
 

Gezin met twee kinderen jonger dan 12 jaar 

Inkomen plus vakantiegeld € 2.000 

Huur € 900 

Huurtoeslag € 0 

Premie zorgverzekering € 300 

Zorgtoeslag € 14 

Beslagvrije voet € 1.797 

Standaard beslagvrije voet € 1.353 

Verhoging vanwege woonlasten € 350 

Verhoging vanwege zorgpremie € 202 

 
Overheidsvordering 
De overheid heeft zichzelf de overheidsvordering gegeven. Dat is een vorm van bankbeslag die 
verder gaat dan het normale bankbeslag. De overheidsvordering is niet beperkt tot het bedrag dat op 
het moment van het beslag onder bak op de rekening staat. Ook bijschrijvingen van de zeven 
volgende dagen vallen onder de vordering. Daarnaast mag de overheid ook gebruik maken van de 
kredietmogelijkheden van de schuldenaar bij de bank. De bank mag de eigen vorderingen op de 
rekeninghouder niet compenseren met het saldo van de rekeninghouder. 
 
Voorwaarden 
Voor het toepassen van de overheidsvordering geldt een aantal voorwaarden. Zo moet er sprake zijn 
van een betekend dwangbevel. De aanslag moet niet groter zijn dan € 1.000 en de 
overheidsvordering mag per keer maximaal € 500 groot zijn. Per aanslag mag de overheid hooguit 
twee keer een vordering indienen. Splitsen in deelvorderingen mag. De bank voert de vordering uit 
tot de maximaal beschikbare middelen. De duur van de overheidsvordering is maximaal drie 
maanden. 
 
Problemen 
Voor deurwaarders gelden de gedragsregels van de Koninklijke beroepsorganisatie van 
gerechtsdeurwaarders. Wie een klacht heeft over de manier waarop de gerechtsdeurwaarder zijn 
werk heeft gedaan, kan een klacht indienen bij de gerechtsdeurwaarder. Als dat geen oplossing is 
voor de klacht kan de schuldenaar de kwestie voorleggen bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders 
bij de Rechtbank in Amsterdam. Voor de behandeling van die klacht wordt u 50 euro griffierecht in 
rekening gebracht.  
 
 

PAUZE 

 
Klachten, wensen en verlangens 
Het Cliënten Beraad Almere organiseert de Beraadsgroep mede om signalen uit de Almeerse 
samenleving op te diepen. Signalen die duiden op problemen van Almeerders met een 
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smalle beurs. Daarom heeft de rondvraag de naam ‘Klachten, wensen en verlangens’ 
gekregen. 
 
Stoeptegels 
Tijdens de vorige Beraadsgroep zijn er opmerkingen gemaakt over de begaanbaarheid van voetpaden 
voor mensen met een rolstoel of een scootmobiel. Een deelneemster meldt dat als zij met dit soort 
klachten de gemeente belt het voetpad binnen een paar dagen gerepareerd is. Ze wijst op de 
BuitenBeter-app. Die is te vinden op www.buitenbeter.nl.  
 
Parkeren 
Een van de deelnemers merkt op dat de gemeente Almere parkeerexcessen niet handhaaft. Op een 
melding van parkeren voor een oprit nam de gemeente geen actie. Opgemerkt wordt dat over het 
niet reageren op zo’n melding een klacht kan worden ingediend. Het liefst in een brief met 
vermelding van de datum waarop het feit geconstateerd is, het moment en de manier waarop de 
gemeente gevraagd is daar iets aan te doen en de klacht dat er niet is gereageerd. 
 
Aanvraag Wmo 
Een deelneemster meldt dat ze een half jaar geleden een aanvraag op basis van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning heeft ingediend bij de gemeente. Ze heeft nog steeds geen reactie. 
Een andere deelneemster laat weten dat zij de gemeente in dat soort gevallen schriftelijk laat weten 
dat men te laat is met het nemen van een beslissing (in gebrekestelling). Dan heeft de gemeente nog 
twee weken de tijd om alsnog een besluit te nemen. Daarna krijgt de burger recht op een dwangsom. 
De gemeente heeft haar al drie keer de maximale dwangsom betaald. 
 
Evenement voor ouderen 
Een deelneemster meldt dat zij een groter evenement voor ouderen mist. Er zijn  te weinig leuke 
activiteiten voor ouderen in Almere. 
 
Hangjongeren 
Een deelneemster meldt dat de gemeente beveiligingscamera’s heeft verwijderd bij het Saffraanplein 
in de Kruidenwijk. Daardoor zijn er weer meer vervelende hangjongeren in die buurt. Die vernielen 
de glazenwanden van de bushokjes. Het glas moet regelmatig vervangen worden. Kan Almere geen 
bushukjes plaatsen die hufterproof zijn? Betonnen bushokjes bijvoorbeeld? 
 
Verlaging 
Een deelnemer heeft een moeder van een dochter ontmoet die te maken had met een boete of een 
verlaging van haar uitkering omdat de dochter meerderjarig was geworden. Het is niet duidelijk of 
het ging om een verlaging van de uitkering of om een sanctie vanwege het niet zelf melden van de 
verjaardag van de dochter. De deelnemer zal nagaan om wat voor soort uitkering het ging en of het 
een sanctie of een verlaging van de uitkering betrof. 
 
Stadspas 
Er loopt een onderzoek naar het invoeren van een stadspas. Dat soort onderzoeken zijn al een aantal 
maal uitgevoerd en hebben nog niet geleid tot het invoeren van een Almeerse stadspas. Het 
ontbreekt aan jaarlijks budget voor de kosten van een stadspas.  

http://www.buitenbeter.nl/

