Beslag gelegd op
je inkomen?

Sociaal Raadsliedenwerk adviseert en helpt je verder

Is er beslag gelegd op je inkomen? Kun je daardoor rekeningen niet
meer betalen? Sociaal Raadsliedenwerk helpt je met het controleren
van de hoogte van het beslag. En met het opstellen van een brief aan de
deurwaarder om de beslagvrije voet te laten corrigeren.

In Nederland neemt het aantal mensen met schulden nog steeds toe. Als er
schulden zijn ontstaan, kan een deurwaarder beslag leggen op je inkomen.
Bij bepaalde inkomsten (o.a. loon of een uitkering) moet de deurwaarder er
rekening mee houden dat je recht hebt op een minimaal bedrag om te kunnen
eten, drinken en wonen. In de wet is dit vastgelegd als de ‘beslagvrije voet’.
Dit is het deel van het inkomen waar een deurwaarder géén beslag op mag
leggen. De hoogte van de beslagvrije voet is afhankelijk van verschillende
zaken en verschilt per persoon en situatie.

Basisnorm
De hoogte van de basisnorm is in de wet vastgelegd. Bij voldoende inkomen is
het minimaal 90% van de bijstandsnorm, inclusief vakantiegeld.
Drie mogelijke verhogingen
De basisnorm wordt verhoogd met eventuele bijtelling(en) voor:
1. een deel van de woonkosten;
2. een deel van de premie ziektekostenverzekering;
3. een deel van de hoogte van het Kindgebonden budget. Dit is een
bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar en wordt
uitbetaald door de Belastingdienst Toeslagen.

Hulp nodig?
Heb je vragen of hulp nodig bij het controleren van de beslagvrije voet?
Sociaal Raadsliedenwerk helpt je verder. De Sociaal Raadslieden geven
aan inwoners uit Eindhoven, Valkenswaard, Sint-Oedenrode en Best gratis
informatie en ondersteuning op sociaaljuridisch gebied. Neem voor informatie
of het maken van een afspraak contact op.
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Volg ons op Facebook
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De beslagvrije voet bestaat uit een basisnorm en drie mogelijke verhogingen:

