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1. Lange ti jd is verstreken sedert het voor lopig verslag is uitgebracht. Toch 
hecht het kabinet groot belang aan het voorstel. Met de leden van de 
C.D.A.-fractie hadden wij graag gezien dat het sneller had kunnen volgen op de 
regeling van het loonbeslag. De wi jd vertakte samenhang met verschil lende, 
zelf evenmin statische, rechtsgebieden en de daaruit voortvloeiende noodzaak 
van raadpleging en overleg van velerlei aard, verhinderden een snellere 
indiening en hebben mede in de hand gewerkt dat de memorie van antwoord 
langer op zich heeft laten wachten dan ons aanvankelijk voor ogen stond. 

2. Het stemt ons tevreden dat algemeen wordt ingestemd met de 
grondgedachte dat de beslagmogeli jkheden op periodieke betalingen in 
beginsel niet af ha n kei ijk mogen zijn van de aard van de betaling waarop beslag 
ligt. Zoveel mogeli jk moet aan de beslagenen in dit geval een zelfde min imum 
inkomen worden gelaten, slechts afhankelijk van de voor de betrokkene 
geldende bijstandsmaatstaven. 

P.v.d.A.-fractie 

Hoogte van de voet 

3. Met de leden van de P.v.d.A.-fractie zien wi j een geli jkwaardige positie 
van burgers ongeacht de bron van hun inkomsten en een rechtvaardiger 
positie voor de schuldeisers als goede gronden voor het wetsvoorstel. Deze 
leden achtten het evenwel niet uitgesloten dat onvoldoende rekening is 
gehouden met de maatschappelijke aspecten van invoering van het ontwerp. 
Zij achtten het wetsontwerp slechts te rechtvaardigen, indien ook in de 
toekomst de sociale uitkeringen gekoppeld bli jven aan de regelingsloonindex. 
Het lijkt dat deze leden hierbij een ander alternatief voor ogen staat dan het 
ongewijzigd laten voortbestaan van de bestaande toestand. Op het ogenblik is 
- afgezien van het geval van korting op uitkeringen bij wijze van sanctie - de 
regeling zo dat iemand die een baan heeft, na beslag vri jwel altijd minder van 
zijn inkomen in handen krijgt dan welke uitkeringstrekker ook. Indien de sociale 
uitkeringen achter zouden blijven bij de index der regelingslonen, zou dit 
verschil nog schrijnender worden, omdat bij loonbeslag de grens ligt bij 90% 
van de bi jstandsnorm. 

4. De opmerking van de leden van de P.v.d.A.-fractie vatten wi j evenwel niet 
zo op dat zij een verdere achteruitgang van de positie van werknemers 
bepleiten, maar dat zij menen dat de hoogte van de geldende beslagvrije voet 
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waarvan het wetsontwerp uitgaat, op zijn maatschappelijke rechtvaardiging 
moet worden getoetst wanneer het verschil tussen de sociale uitkeringen en de 
regelingslonen steeds groter zou worden. Het is echter ondoenlijk nu al in de 
wet te regelen hoe nog niet te voorziene ontwikkelingen van de bi jstandsnorm 
zullen moeten uitwerken op de hoogte van de beslagvrije voet. Wel merken wi j 
nog op dat slechts middelen voor de noodzakelijke levensbehoeften buiten 
beslag behoren te vallen. Dit uitgangspunt kan onafhankelijk van het verloop 
van de regelingslonen leiden tot verhoging of verlaging van de beslagvrije 
voet. Daarom is aangeknoopt bij de bi jstandsnorm. 

5. In het licht van de groei van de schuldlasten achten wi j elk verder uitstel 
van de voorgestelde regeling ongewenst. Het ontbreken van 
verhaalsmogeli jkheid kan er immers toe leiden dat schulden niet worden 
afbetaald, terwij l zij wel kunnen blijven groeien. In dit licht ook wordt het 
steeds minder verantwoord een ongerechtvaardigd onderscheid ten opzichte 
van de werkende bevolking te laten voortbestaan. 

Schulden aan de gemeente 

6. Deze leden vroegen meer inzicht in hettotaal van schulden die in ons land 
uitstaan bij (lagere) overheden en overheidsdiensten als gemeentelijke sociale 
diensten in de positie die deze overheden als schuldeiser hebben. Bij de 
gemeenteli jke sociale diensten stond eind 1985 ongeveer 125 mil joen gulden 
uit aan leenbijstandsuitkeringen (exclusief de bedrijfskredieten aan 
zelfstandigen). Jaarlijks wordt f 40 a f 45 miljoen aan dergelijke leenbijstand 
toegekend aan circa 20.000 aanvragers. Geen inzicht bestaat in vorderingen 
van de overheid uit anderen hoofde dan bijstand. 

7. De gemeente heeft voor het verhaal van gemaakte kosten van bijstand 
een bevoorrechte vordering (artikel 69 ABW). Voorts kan de gemeente bijstand 
voor duurzame gebruiksgoederen verstrekken in de vorm van een geldlening 
die met een verplicht bedrag binnen een periode van 3 jaar moet worden 
afgelost, eventueel door inhouding op de bijstand (artikelen 7a tot en met 7e 
Bijstandsbesluit landelijke normering). Toepassing van sancties op sociale 
uitkeringen (bij voorbeeld ingevolge de artikelen 27 van de nieuwe 
Werkloosheid wet en 14 van de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers) kan 
tot gevolg hebben dat de uitkering daalt beneden 9/10 van de bi jstandsnorm. In 
dat geval is - zolang als de sanctie voortduurt - geen beslag op de uitkering 
mogelijk. Zulks vloeit voort uit het voorgestelde artikel 475b, eerste lid Rv. 

8. Wanneer lagere overheden naast publiekrechtelijke plichten bij de 
uitvoering van sociale wetten ook privaatrechtelijke belangen kunnen hebben 
(bij voorbeeld als huiseigenaar of als uitbater van nutsbedrijven) staat het 
incasso beleid voor vorderingen uit dien hoofde in principe los van de 
uitvoering van de Algemene Bijstandswet door de gemeente. Tegen 
vermenging van belangen behoeven geen waarborgen te worden ingebouwd. 
De Algemene Bijstandswet staat namelijk geen andere kortingen of 
verrekening toe dan die wet uitdrukkelijk toestaat. Over schulden aan 
openbare nutsbedrijven en dergelijke vindt incidenteel wel overleg met sociale 
diensten plaats om te bemiddelen bij de betaling van schulden door 
bijstandcliënten. 

Verzwaring werklast 

9. Enige verzwaring van de werklast voor de gemeenten en voor de andere 
uitvoeringsorganen zal, zoals deze leden signaleerden, het gevolg van dit 
ontwerp zijn. Hoe groot deze verzwaring zal zijn, is moeili jk bij benadering aan 
te geven. De omvang van de verzwaring zal onder meer afhangen van de 
activiteiten van schuldeisers bij het incasseren van hun vorderingen en van de 
bereidheid van de betrokkenen om op vri jwi l l ige basis hun schulden te (gaan) 
betalen. Veel aandacht zullen diegenen vergen voor wie gemeenten nu al veel 
werk verzetten om schuldsanering te bereiken. Indien uitkeringsgerechtigden 
weten dat voortaan op een deel van hun uitkering beslag kan worden gelegd, 
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kan dit een reden zijn om niet met de betaling van schulden te wachten tot 
beslag wordt gelegd, met de kosten vandien. De huidige toestand kan bij 
sommigen zorgeloosheid in de hand werken. Dat de overheid ook zelf alert 
moet zijn op haar positie als schuldeiseres behoort al tot haar taak en kan niet 
als een extra werklast worden beschouwd. 

10. Uit de memorie van toel ichting blijkt dat de consequentie van het 
voorstel voorde werklast van de rechterlijke macht is voorzien en dat daarmee 
rekening is gehouden door zo min mogeli jk afwegingen in de regeling aan de 
betrokkenen over te laten, ledere afweging verleidt er immers toe het maar te 
laten aankomen op een gang naar de rechter. Zelfs de artikelen 475c en 475d 
(worden 475e en 475f), waarin een beslissing van de kantonrechter 
uitdrukkelijk wordt genoemd, geven zo duidelijk r ichting aan diens beslissing 
dat parti jen daaraan doorgaans voldoende houvast zullen hebben om, met een 
afspraak in de trant van de te verwachten beslissing, zich de gang naar de 
kantonrechter te besparen. Het is thans reeds gebruikeli jk dat de 
beslagleggende deurwaarder buiten de wetteli jke regels om aan de beslagene 
een min imum aan inkomsten laat. Gedingen op grond van deze artikelen zijn 
dan ook nauwelijks te verwachten buiten het geval dat de beslaglegger niet 
gelooft dat de beslagene die buiten Nederland woont , zo weinig inkomsten 
heeft als hij opgeeft. Dan nog zal de beslaglegger zich eerst dan tot de rechter 
wenden indien hij verwacht het bewijs van de andere inkomsten te kunnen 
leveren. 

11. De voorgestelde nieuwe beslag regel ing heeft ook gevolgen voor de 
werklast en kosten van uitvoering voor instell ingen die veel periodieke 
betalingen verrichten. Het Verbond van Verzekeraars in Nederland heeft in zijn 
brief van 1 september 1983 enige knelpunten gesignaleerd. Bij nota van 
wijziging zullen enige wi jzigingen worden voorgesteld. Daarbij wordt in 
belangrijke mate rekening gehouden met de gemaakte opmerkingen. 

Beslag op bijstand 

12. De ledenvan de P.v.d.A.-fract ie wezen er te recht opdat het wetsontwerp 
geen onderscheid maakt tussen de soorten van sociale uitkeringen. Deze leden 
vreesden dat juist op dit punt de maatschappelijke gevolgen van de voorstellen 
onvoldoende zijn overzien. Zij vroegen aandacht voor het specifieke karakter 
van de Algemene Bijstandswet. De Algemene Bijstandswet is bedoeld als 
sluitstuk van de sociale voorzieningen. De leden van de P.v.d.A.-fractie 
vernamen gaarne of het de bedoeling van de wetgever is de bijstand als laatste 
voorziening geheel af te sluiten voor degenen die in de schulden zijn geraakt en 
daarmee iedere mogeli jkheid om uit de schulden te geraken uit te sluiten. 

13. Geenszins is het onze bedoeling - n a m e n s d e wetgever vermogen wij 
niette spreken - om met dit wetsontwerp de laatste ondersteuning voor wie in 
schulden is geraakt, uit te sluiten of de mogeli jkheid voor hem om uit de 
schulden te geraken, af te sluiten. Dit wetsontwerp belet niet dat bijstand word . 
verleend wanneer andere voorzieningen tekort schieten en verhindert 
evenmin dat schulden worden afgelost. Iemand die bijstand krijgt, kan zich van 
een niet te grote schuldenlast bevri jden zonder dat de betrokkene door te 
zwaar beslag in zijn directe bestaanszekerheid word t bedreigd. Tegen het 
gewicht van een te grote schuldenlast is geen wet opgewassen. Hierbij zij 
opgemerkt dat ook thans geldt dat slechts in uitzonderingsgevallen bijstand 
voor schulden kan worden overwogen, namelijk wanneer blijkt dat de 
betrokkene over het ti jdvak waarin de schuld ontstond, een inkomen had 
beneden het bijstandsniveau of wanneer de betrokkene door het bestaan van 
de schuld niet meer in de bestaanskosten kan voorzien. Voor schulden wordt 
derhalve in beginsel geen bijstand verleend, maar in ernstige gevallen zijn de 
sociale diensten veelal bereid hun diensten te verlenen om te komen tot 
schuldbemiddel ing, budgetadvisering e.d. 

14. De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen zich af of in geval van beslag de 
discrepantie tussen gezinnen met een bijstandsuitkering en gezinnen met een 
andere sociale uitkering niet onverantwoord groot wordt. Zij zouden graag 
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vernemen of zij het juist zien dat bij beslag tot negen t ienden van de 
bi jstandsnorm in geval van een bijstandsuitkering iedere reservering 
onmogeli jk is, omdat alle neveninkomsten van gezinsleden inclusief 
kostgelden van kinderen hooguit bijdragen tot een betere positie van de 
beslagleggende schuldeiser, terwij l in situaties van andere sociale uitkeringen 
de neveninkomsten van andere gezinsleden, voorzover zij ieder op zich 
genomen onder de beslagvrije voet van negen tienden van de bi jstandsnorm 
bli jven, buiten beschouwing bli jven. 

15. Deze zienswijze is minder juist. Bij het verlenen van gezinsbijstand 
word t in beginsel weliswaar met de gezinsmiddelen rekening gehouden, maar 
niet alle inkomsten van gezinsleden worden op de bijstandsuitkering gekort. 
Zo wordt 25% van de inkomsten uit arbeid, meteen max imum va nf 223,95 per 
maand, gedurende 2 jaar vri jgelaten. Voorts worden inkomsten uit 
onderverhuur en dergelijke slechts tot een bepaald bedrag op de uitkering in 
mindering gebracht. Het in principe rekening houden met gezinsmiddelen 
vloeit, zoals deze leden reeds opmerkten, voort uit het aanvullende karakter 
van bijstand op eigen middelen. 

16. Een en ander houdt niet in dat in geval van beslag de door deze leden 
beschreven discrepantie ontstaat naar gelang bijstand of andere sociale 
regelingen wordt ontvangen. De positie van degene die van bijstand moet 
rondkomen, verschilt dan niet wezenlijk van de posi t ievan iemand die een 
uitkering heeft op grond van een andere wet. Inkomsten van kinderen vallen 
altijd buiten beslag voor schulden van de ouders. De beslagvrije voet is voor 
ieder dezelfde, onafhankelijk van de aard van de periodieke uitkering. 
Nevenverdiensten en andere inkomsten van de schuldenaar zelf boven de 
beslagvrije voet vallen onder het beslag. 

17. De bestaande vri j lat ing van een deel der neveninkomsten in het kader 
van de Algemene Bijstandswet biedt de ruimte om schulden eerder dan zonder 
deze vri j lat ing af te lossen. Bijstandontvangers kunnen zo door eigen 
inspanning versneld in een betere situatie geraken. Men mag niet uit het oog 
verliezen dat het financiële verschil in positie tussen degenen die sparen en die 
schulden afbetalen slechts de volgorde is: de ene koopt na te hebben 
gespaard; de andere koopt eerst en legt pas daarna het geld opzij. De 
mogeli jkheden voor de laagste inkomensgroepen om te reserveren of om 
schulden af te lossen zijn nu eenmaal beperkter dan voor personen met hogere 
inkomens of voor gezinnen met verscheidene inkomensbronnen. Dat wordt na 
dit voorstel niet anders. De maatschappelijke gevolgen van het wetsontwerp, 
in het bijzonder ten aanzien van bijstandsgerechtigden worden daarmee niet 
onaanvaardbaar. 

18. Het wetsvoorstel geeft regels voor gevallen waarin schulden zijn 
gemaakt. Die moeten dan worden betaald of eventueel worden gesaneerd. Dat 
de schuldenaar het zo ver laat komen, kan de wetgever niet voorkomen, zeker 
niet bij de regeling van het beslag. Hij kan slechts zekere grenzen stellen aan de 
gevolgen van beslag opdat een schuldenaar tijdens het beslag in zijn eerste 
levensbehoeften kan bli jven voorzien. Het wetsvoorstel doet dat zonder enig 
onderscheid te maken. Wie weinig inkomsten boven de beslagvrije voet heeft, 
zal langer over de afbetaling doen. Dat kan de beslag regel ing niet verhelpen, 
zomin als zij de bijstand kan of zou moeten ontdoen van zijn aanvullende 
karakter. 

19. De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben de vraag onder ogen gezien of, 
indien gezinnen met de laagste inkomens «er niet meer uit» zouden komen, of 
ieder initiatief om in een betere situatie te geraken als een doodlopende weg 
zouden ervaren, een voor frauduleus handelen aantrekkelijk klimaat wordt 
gecreëerd. Een dergelijk klimaat gedijt nu eenmaal in uitzichtloze situaties, 
voegen deze leden daaraan toe. Zij spitsen deze vraag toe op 
bijstandgerechtigden, maar zoals hiervoor is gesteld, verkeren dezen wezenlijk 
in dezelfde positie als anderen die een even laag inkomen hebben. Inderdaad 
zijn er omstandigheden waarin een naar verhouding hoge schuld op een laag 
inkomen wordt verhaald, hetgeen lang kan duren. In die gevallen moet 
schuldsanering worden beproefd. Het openen van de mogeli jkheid van beslag, 
hoe beperkt ook, kan daartoe een prikkel zijn. 
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Hoogte van de voet 

20. Deze leden vroegen ook nog eens te bekijken of een beslagvrije voet van 
negen tienden van de bijstandsnorm wel verantwoord is. Zij vreesden dat bij 
een dergelijke beslagvrije voet alle ruimte om te reserveren voor de in de 
toekomst aan te schaffen duurzame gebruiksgoederen ontnomen wordt en 
schulden derhalve onafwendbaar zijn. Het wetsvoorstel zou de deur voor de 
groei van de schuldlasten bij de laagste inkomens wagenwi jd openstellen. 

21. Zoals hiervoor is uiteengezet, moet evenwel in het oog worden 
gehouden dat toepassing van de beslagvrije voet eerst aan de orde kan komen 
wanneer er reeds schulden zijn gemaakt. Het beslag veroorzaakt geen 
schulden, op zijn beslagkosten na. Het bijstandsbedrag moet in beginsel 
voldoende zijn voor de aanschaf van noodzakelijke duurzame 
gebruiksgoederen of voor reservering daarvoor. Hij die betaling of reservering 
nalaat komt door het beslag niet in een wezenlijk andere positie dan degene die 
de ruimte die zijn inkomen hem bood, al eerder heeft aangewend voor 
reservering of betaling. Uiteraard is mogeli jk dat men door onvoorziene 
omstandigheden voor dergelijke kosten wordt geplaatst, bij voorbeeld in geval 
van echtscheiding. In dat geval kan er aanleiding zijn voor het verstrekken van 
leenbijstand. 

Consumentenkrediet 

22. Met betrekking tot de vraag omtrent de gestelde agressieve 
kredietverlening wijs ik naar het onlangs ingediende voorstel van Wet op het 
consumentenkrediet (19 785). Dat wetsvoorstel behelst een regeling van 
kredietverlening aan consumenten, met uitzondering van kredieten onder 
hypothecair verband. Het bevat een aantal voorstellen die zijn gericht tegen 
overcreditering, zoals een maximumtarief voor de kredietvergoeding en 
beperking van zakelijke zekerheden. Een vergunningenstelsel heeft mede ten 
doel zorgvuldigheid bij de kredietverlening te waarborgen. Een belangrijke 
functie is toegekend aan de zogenaamde erecode consumptief krediet. Dit is 
een vorm van zelfregulering door het bedrijfsleven die gericht is op een in alle 
opzichten zorgvuldige kredietverlening. Zo is daarin als beginsel vastgelegd 
dat geen krediet verstrekt zal worden waaruit lasten voortvloeien die zodanig 
hoog zijn dat de voorziening in primaire levensbehoeften van de kredietnemer 
in gevaar komt. De bijstandsuitkering is daarbij de norm. 

23. Het sluitstuk van de wet zal worden gevormd door een stelsel van 
repressief toezicht op ondermeer het acceptatiebeleid. Aldus kan een grote 
mate van bescherming worden geboden. De gedachtenwisseling over de 
mogeli jkheden om agressieve kredietverleners in toom te houden, kan beter 
worden gevoerd bij de behandeling van dat voorstel. 

Gronden voor bewarend beslag 

24. De leden van de P.v.d.A.-fractie wezen op de discussie over het nieuwe 
artikel 705 Rv. (wetsontwerp 16 593) in het Nederlands Juristenblad 1983, blz. 
692-696 (Mr. Dr. M.P.G.A. Cremers) en blz. 1116-1117 (Mrs. B.F.M. Bos en A.A. 
Hartman, respectievelijk Mr. W. Schenk met onderschriften van Mr. Cremers). 
De voormelde leden spreken hier van «de vraag of het nieuwe ontwerp de 
zwakke positie van de schuldenaar niet al te zeer bevestigt.» 

25. Op de positie van de schuldenaar bij beslag en op de discussie daarover 
die deze leden noemen, is ingegaan in de memorie van antwoord aan de Eerste 
Kamer over de Invoeringswet boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (Kamerstukken I, 
16593, 1984-1985 nr. 141a, blzz. 10 en 11). Naar deze uiteenzetting mogen wi j 
verwijzen. Voor de vraag of er aanleiding is voor opheffing van een gelegd 
beslag, is in het bijzonder van belang of de vordering «voldoende 
aannemelijk» is om de gevolgen van het beslag te rechtvaardigen. Of dit zo is, 
zal van de omstandigheden afhangen. Men zie bijvoorbeeld HR 22 april 1983, 
NJ 1984, 180 waarin de Hoge Raad overwoog dat het bestaan van een 
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vordering onvoldoende aannemelijk kan zijn om de ingri jpende gevolgen van 
het beslag voor de schuldenaar te rechtvaardigen. Een tweede voorbeeld is de 
uitspraak van de president van de Haarlemse rechtbank van 28 februari 1986, 
KG 150. De president stelt het beginsel voorop dat hij bij een verzoek tot 
opheffing van een beslag in wezen hetzelfde moet onderzoeken als bij het 
verzoek het beslag te mogen leggen: nl. of aan de hand van de hem verstrekte 
gegevens summier l i jk de deugdeli jkheid van de vordering blijkt. Dit alles blijft 
onder het nieuwe artikel 705 van betekenis. 

Gerechtelijke kosten 

26. Deze leden brengen hier ook wetsvoorstel len ter sprake die gratis 
rechtshulp onmogel i jk makenende tarieven voor het aanhangig maken van 
een procedure verhogen. Zij stelden dat dit niet anders kan leiden dan tot de 
conclusie dat de situatie voor burgers met een gering inkomen die in de 
schulden geraken steeds verder verslechtert, zo al niet uitzichtloos wordt . Deze 
gevolgtrekking delen wi j niet. Het hebben van schulden behoeft niet te leiden 
tot gerechteli jke kosten. Veelal zal een schuldeiser genoegen nemen met een 
afbetal ingsregeling. Bovendien mag worden gewezen op de nieuwe 
beslag regel ing die met het oog op de invoering van de boeken 3, 5 en 6 van het 
nieuwe Burgerli jk Wetboek in de wet is opgenomen bij de Wet van 7 mei 1986, 
Stb. 295, nog niet in werking. Daarbij wordt de verplichte verklaringsprocedure 
afgeschaft, hetgeen de schuldenaar een belang rijk deel van de thans op hem te 
verhalen kosten zal besparen. 

C.D.A.- fract ie 

27. Het verheugt ons dat de leden van de C.D.A.-fractie in het algemeen met 
instemming van het ontwerp hadden kennisgenomen. Evenals wij hadden 
deze leden graag gezien dat dit wetsontwerp sneller had kunnen volgen op de 
regeling van het loonbeslag. In paragraaf 1 zijn wi j reeds op de vertraging 
ingegaan. 

V.V.D. - f ract ie 

Verzwaring werklast 

28. De leden van de V.V.D.-fractie, die zich in grote li jnen konden verenigen 
met de grondgedachte van dit wetsvoorstel, uitten hun bezorgdheid voor de 
maatschappelijke consequenties. Zij merkten op dat de uitgaven die tot het 
bestaansminimum worden gerekend in de loop der t i jden zijn verru imd, maar 
dat vooral de vaste lasten de laatste paar jaren behoorli jk zijn toegenomen. Zij 
verwachtten dat op ruime schaal gebruik zal worden gemaakt van het leggen 
van beslag op grond van deze wet en dat zulks in het bijzonder voor 
deurwaarders en rechterlijke macht gevolgen voor de werkbelasting zal 
hebben. Zij vroegen zich af of hiermee voldoende rekening was gehouden. 

29. Niet kan worden ontkend dat dit ontwerp meer werk voor deurwaarders 
en rechterlijke macht zal betekenen. Zoals hierboven aangegeven, is zulks 
onderkend bij de opstell ing en is er daarbij naar gestreefd de regeling 
eenvoudig en hanteerbaar te houden, zodat het leggen van beslag de 
deurwaarder niet voor te grote problemen plaatsten een beroep op de rechter 
zoveel mogeli jk wordt voorkomen. Ervan uitgaande dat de onbevredigende 
bestaande toestand niet kan worden bestendigd, hebben wij met opzet voor 
een regeling gekozen die zo min mogelijk voet voor twi j fel geeft en dus ertoe 
uitnodigt betal ingsregelingen te treffen waardoor beslag kosten worden 
vermeden. Met de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders is te dien 
einde na het voor lopig verslag overlegd. 

Positie derde-beslagene 

30. Over de gevolgen van het voorstel voor de positie voor de 
derde-beslagene en in het bijzonder over zijn inlichtingen plicht, is overlegd 
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met het Verbond van Verzekeraars. Dit overleg is u i tgemond in verschil lende 
wijzigingen van de regeling. Onder meer is de informatie die, grote 
uitkeringsverstrekkers met een administratie die niet op naam van de 
rechthebbende is ingericht aan deurwaarders moeten verstrekken, beperkt tot 
in de vraag omschreven vorderingen. De wijzigingen zullen hieronder nader 
worden toegelicht bij artikel 475g. Zij beogen tegemoet te komen aan de 
wensen die de verzekeraars naar voren hebben gebracht. Het is een 
fundamenteel beginsel van derdenbeslag dat de derde-beslagene zijn schuld 
aan de beslagene moet opgeven aan de beslaglegger, thans in een 
verklaringsprocedure en in de toekomst buiten rechte. Waar de wetgever een 
opgave eist, kan hij moeil i jk gedogen dat het doen van een onjuiste opgave tot 
geen enkele civielrechtelijke aansprakelijkheid leidt, als schade voortkomt uit 
de onjuistheid en de onjuistheid kan worden verweten aan degene die de 
opgave deed. 

G.P.V.-fractie 

31. Met genoegen namen wi j ervan kennis dat het lid van de G.P.V.-fractie 
kon instemmen met het voornemen de beslagvrije voet bij loonbeslag ook te 
laten gelden bij beslag op sociale of andere periodieke uitkeringen. Met dit lid 
zijn wi j van mening dat de overheid moet pogen te voorkomen dat de 
mogeli jkheden tot kredietverkrijging zodanig onbegrensd zijn dat men al te 
gemakkelijk een te grote schuldenlast op zich kan laden. Naar aanleiding van 
vragen van de leden van de P.v.d.A.-fractie hebben wi j verwezen naar het 
voorstel van de Wet Consumptief Geldkrediet. Zowel aan de zijde van 
kredietgevers als aan overheidszijde spant men zich in om te voorkomen dat 
grote schulden ontstaan. 

Beslagvrije voet voor echtpaar 

32. Dit lid betreurde dat gevolg was gegeven aan de suggestie van de 
Emancipatieraad in deze regeling aan te sluiten bij het Bijstandsbesluit 
landelijke normering waarin het gezin als economische eenheid wordt gezien. 
De nu gekozen constructie zou een kunstmatige zijn die slecht past bij het 
financiële huishouden van gezinnen. Dit lid vroeg of het in de praktijk wel zo 
eenvoudig zou zijn te bepalen wie van de echtgenoten schuldenaar in de zin 
der wet moet worden aangemerkt, bijvoorbeeld als het gaat om schulden ten 
gevolge van uitgaven die typisch voortvloeien uit het feit van de 
gemeenschappelijke huishouding. 

33. Het zevende lid van artikel 475b zoals oorspronkelijk voorgesteld, 
waarvan het spoor is terug te vinden in artikel 475d lid 1, betreft de berekening 
van de beslagvrije voet. Het voorstel brengt geen wi jz iging in de regeling van 
de aansprakelijkheid voor de ten behoeve van de gewone gang van de 
huishouding aangegane verbintenissen. Voor die schulden zijn beide 
echtgenoten aansprakelijk. Dat betekent dat voor deze schulden beslag kan 
worden gelegd op de vorderingen van beide echtgenoten tot periodieke 
betalingen en dat in dat geval het na beslag overbli jvende bedrag gelijk is aan 
de voor een echtpaar geldende norm. Het antwoord op de vraag óf de 
beslaglegger een vordering op één of beide echtgenoten heeft, zal men niet in 
dit ontwerp moeten zoeken. 

34. Op de vragen van dit lid over op de problemen die voor de 
uitkeringsinstanties kunnen ontstaan is ingegaan naar aanleiding van vragen 
van de leden van de V.V.D.-fractie. 

35. De Wet Persoonsregistratie zal van toepassing zijn op administraties 
waaruit de deurwaarder krachtens (nu) artikel 475g gegevens mag vragen. Die 
wet zal verstrekking van gegevens toestaan, wanneer die voortvloeit uit een 
wetteli jke verplichting. Artikel 475g behelst zo'n verpl icht ing. 
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Art ike len 

Artikel I onder A 

Artikel 475b, eerste en tweede lid 

36. In antwoord op een vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie wordt 
bevestigd dat de artikelen van titel 18 van het derde boek van het Burgerlijk 
Wetboek ook hier van toepassing zijn. Indien twee of meer beslagen zijn 
gelegd, zullen bij de verdeling van de gelden eventuele voorrechten in acht 
moeten worden genomen. Dit wetsontwerp heeft voor de afwikkeling van het 
beslag bij verscheidene beslagen - daarop was ook een vraag van het lid van 
de G.P.V.-fractie ge r i ch t - geen gevolgen. De derde-beslagene zal in rechte 
verklaring moeten doen van hetgeen hij van de schuldenaar onder zich heeft. 
Indien vóór het vonnis waarbij de derde-beslagene tot afgifte wordt 
veroordeeld nog andere beslagen zijn gelegd, wordt het vonnis geacht ten 
behoeve van alle beslagleggers te zijn gewezen. De opbrengst zal dan, met 
inachtneming van ieders rang verdeeld moeten worden. In de Invoeringswet 
Boeken 3-6 Nieuw B.W. (eerste gedeelte) (Stb. 1986, 295) is overigens een 
vereenvoudigde regeling opgenomen ter vervanging van de bestaande 
bewerkelijke verklaringsprocedure en de afdracht van het verschuldigde in 
geval van meerdere beslagen. Zie de artikelen 475-479a Rv. volgens die nog 
niet in werking getreden wet, welke artikelen te zijner t i jd, evenals die in dit 
wetsvoorstel , zullen worden hernummerd ingevolge artikel II lid 1 van die wet. 

37. Koopkrachttoeslagen ingevolge de Wet van 20 december 1979, Stb. 711, 
waarover de leden van de C.D.A.-fractie een vraag stelden, komen sedert 1 jul i 
1982 niet meer voor. 

Artikel 475b, derde lid 

38. Het derde l id, thans artikel 475d lid 5, in verband met lid 3, en de 
toel icht ing daarop riepen bij de C.D.A.-fractie de vraag op of van de 
derde-beslagene gevraagd kan worden de beslagvrije voet vast te stellen. Het 
is juist dat de vaststell ing van de beslagvrije voet allereerst een zaak is van 
schuldenaaren bes lag legger. Met uitzondering van de werkgever zal de derde 
die periodieke betalingen verricht, vaak niet over de gegevens beschikken voor 
de vaststell ing van de beslagvrije voet. Lid 3 betreft een verhoging van de 
beslagvrije voet met de premie voor de ziektekostenverzekering. De 
schuldenaar zal moeten aantonen dat er reden voor de verhoging is. De 
derde-beslagene mag niet tot taak krijgen na te gaan of de verschuldigdheid en 
de betaling van de premie genoegzaam is aangetoond. De juiste gegevens 
voorde berekening van de beslagvrije voet moeten door de beslagene worden 
aangedragen. Om deze reden is alsnog bepaald dat de verhoging eerst 
geschiedt nadat de schuldenaar de reden van de verhoging aan de 
beslaglegger heeft aangetoond. Nadat de schuldenaar dit heeft aangetoond, 
geldt de hogere beslagvrije voet. De derde-beslagene kan vervolgens op de 
opgave van de beslaglegger of de door deze ingeschakelde deurwaarder 
afgaan. Een eigen onderzoek wordt niet meer van hem verlangd. Dit alles laat 
onverlet dat bi jvoorbeeld de werkgever van de schuldenaar ten behoeve van 
de laatste op de premiebetal ing wijst. 

39. Uit de toel ichting mag niet worden afgeleid dat ervan wordt uitgegaan 
dat de derde-beslagene de ziektekostenpremie, die de beslagvrije voet 
verhoogt, rechtstreeks zal voldoen. Rechtstreekse betaling is afhankelijk van 
instemming van de derde-beslagene en machtiging van de schuldenaar. De 
toel icht ing geeft slechts aan hoe het in de praktijk zou kunnen gaan, wanneer 
loonbeslag is gelegd. 

Artikel 475b, vierde lid 

40. Volgens het vierde l id, nu artikel 475d lid 2, geldt een bijzondere 
beslagvrije voet indien de schuldenaar ter verzorging of verpleging in een 
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daartoe bestemde inrichting verbli j f t . De leden van de C.D.A.-fractie vroegen 
hoe de derde onder wie beslag wordt gelegd van deze omstandigheid op de 
hoogte kan zijn en wie verantwoordel i jk is voor de gevolgen die eventueel uit 
onwetendheid hieromtrent kunnen voortvloeien. Ook hier geldt dat een 
derde-beslagene zich niet bij ieder beslag ervan behoeft te overtuigen of de 
juiste beslagvrije voet is toegepast. Te verwachten is dat in de hier bedoelde 
gevallen de deurwaarder over het algemeen wel zal bemerken dat de 
schuldenaar in een inrichting verbli j ft. Hij zal immers het beslag aan de 
schuldenaar moeten betekenen. De hier bedoelde beslagvrije voet is van 
toepassing ongeacht of de schuldenaar de beslaglegger op de hoogte heeft 
gesteld. De schuldenaar zal dus te allen t i jde de toepassing kunnen afdwingen. 
De vraag wie voor een onjuist beslag verantwoordel i jk is wordt bepaald door 
de omstandigheden. Indien de schuldenaar desgevraagd zijn verbli j f in een 
inrichting niet heeft medegedeeld, ligt het voor de hand dat hij voor deze 
verzwijging ook de verantwoordel i jkheid draagt. Buiten dit niet erg 
waarschijnli jke voorbeeld, zal veelal de beslaglegger als eerste 
verantwoordel i jk zijn voor de na leving van deze bepaling. Het zal zeldzaam zijn 
dat hij over het hoofd ziet dat de schuldenaar zijn woonplaats in een 
verzorgings- of verpleeghuis heeft. Bewoners van deze tehuizen behoren 
bovendien zelden tot degenen tegen wie een beslag wordt gelegd. 

Artikel 475b, vi j fde en zesde lid 

41. Met de leden van de C.D.A.-fractie en van de V.V.D.-fractie zijn wi j het 
eens dat de derde-beslagene niet in de positie moet geraken dat hij bij ieder 
beslag of bij iedere hem opgegeven wi jz iging van het in te houden of af te 
dragen bedrag zich van de juistheid daarvan zou moeten overtuigen. Uit alinea 
38 blijkt onze opvatt ing hierover reeds. Bij de toepassing van de artikelen 475g 
lid 2 en 475d lid 5, die het vi j fde en zesde lid vervangen, ligt het naar onze 
mening niet anders. 

Artikel 475b, zevende lid 

42. Ook de vraag of inkomsten van de echtgenoot van de schuldenaar 
aanleiding zijn voor het ongedaan maken van de beslagvrije voet voorzover 
deze aan de echtgenoot moet worden toegerekend, is een zaak tussen de 
beslagene of diens echtgenoot en de beslaglegger. Artikel 475h (was 475e), lid 
2 verplicht de schuldenaar die met zijn echtgenoot of daarmee gelijk te stellen 
huisgenoot in gezinsverband leeft naar de maatstaven voor het verlenen van 
gezinsbijstand, om desgevraagd op te geven en te bevestigen of hij afziet van 
een beslagvrije voet die is afgeleid van de hoogte van gezinsbijstand, en, zo 
niet, de omvang op te geven van de inkomsten van zijn echtgenoot. Indien de 
schuldenaar, ondanks beslagvrije inkomsten van zijn wederhelft, aanspraak 
maakt op een beslagvrije voet van meer dan 45% van gezinsbijstand levert dat 
verzwijging van inkomsten op. Voldoende is derhalve te bepalen dat de 
verhoging ongedaan wordt gemaakt voor zover de wederhelft eigen 
inkomsten heeft die vrij zijn van beslag. Niet meer nodig is de bepaling dat de 
verhoging van de beslagvrije voet ongedaan wordt gemaakt indien aan de 
derde-beslagene is aangetoond dat de schuldenaar daarmee heeft ingestemd. 
De derde-beslagene staat daarbuiten. De schuldenaar en de beslaglegger 
kunnen te allen ti jde een afspraak maken omtrent het in te houden bedrag. 

Artikel 475e, eerste lid 

43. Aan de, door de leden van de P.v.d.A.-fractie en de C.D.A.-fractie 
gesteunde, suggestie van de Koninklijke Vereniging van 
Gerechtsdeurwaarders om de verpl ichting van de deurwaarder tot 
mededeling van de beslagvrije voet vooraf te doen gaanaande opgave van de 
schuldenaar van zijn inkomsten, is in artikel 475g lid 1 geen gevolg gegeven. 
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Deze verpl ichtingen zijn niet zodanig van elkaar afhankelijk dat de wet 
volgorde zou moeten voorschri jven. Niets belet de Vereniging hierover voor 
haar leden een gedragsli jn te bepalen. 

44. Niet nodig lijkt het te bepalen dat de deurwaarder ook aan de 
derde-beslagene meer moet mededelen dan hoe ver het beslag zich uitstrekt. 
Dat word t bepaald door de beslagvrije voet, eventueel verhoogd of 
verminderd volgens de wet. Slechts de einduitkomst is voor de derde van 
belang. Daarop mag de derde-beslagene afgaan, ook als de deurwaarder zich 
zou hebben vergist. 

45. De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden de verhouding aan de orde 
tussen de bepalingen in verschil lende sociale wetten omtrent terugvordering 
en verminder ing van uitkeringen en de voorgestelde nieuwe 
beslagbepalingen. Indien een periodieke uitkering op grond van de 
desbetreffende bepalingen wordt verminderd, vermindert dat ook het voor 
beslag beschikbare uitkeringsgedeelte. Het beslag kan niet ten gevolge 
hebben dat het inkomensgedeelte dat aan de beslagene toekomt, daalt 
beneden de beslagvrije voet. Terugvordering daarentegen vermindert niet de 
periodieke uitkering. Indien evenwel de Sociale Verzekeringsbank of de 
bedri j fsvereniging de terugvordering via beslag onder een derde die 
periodieke betalingen verricht wenst te realiseren, is zij wederom als 
beslaglegger gehouden aan de beslagvrije voet. 

46. Zowel de leden van de C.D.A.-fractie als de leden van de V.V.D.-fractie 
stelden enige vraagtekens bij de effectiviteit van de informatiepl icht die het 
eerste lid op de schuldenaar legt. In de memorie van toelichting op dit lid is 
aangegeven dat bijzondere sancties minder in de rede liggen. Een verplichting 
tot medewerking met de mogeli jkheid van inbewaringstel l ing, zoals de 
Faill issementswet kent en met waarborgen omkleedt, lijkt te zwaar. Hetzelfde 
geldt voor een strafsanctie. Indien iemand hardnekkig niet meewerkt, zal het 
snel op een fail l issement uitdraaien. Op het onttrekken van goederen aan de 
boedel staat dan wel een strafsanctie (artikel 341 Sr.). Dat betekent niet dat de 
bepaling zonder bijzondere dwangmiddel of strafrechtelijke sanctie zinloos is. 
Omdat de wet een verpl icht ing tot mededeling van inkomsten kent, kan de 
schuldeiser via de andere dwangmiddelen van het burgerli jk (proces)recht de 
schuldenaar tot medewerking dwingen, bi jvoorbeeld via dwangsom, verhaal 
van nodeloos gemaakte kosten of uiteindelijk zelfs l i j fsdwang (artikel 587, 2° 
Rv.). 

Artikel 475e, derde lid 

47. Over deze bepaling die de deurwaarder de bevoegdheid geeft een derde 
te vragen of hij aan de schuldenaar periodieke betalingen verricht of schuldig 
is, stelden de leden van de C.D.A.-fractie enige vragen. Allereerst of de 
deurwaarder zijn vraag alti jd mondel ing zal stellen. Te verwachten is dat de 
deurwaarder, die geen t i jd zal wil len verliezen, zijn vraag in het algemeen 
mondel ing zal stellen. Het lijkt moeili jk een algemeen geldende termi jn voorde 
beantwoording te stellen. In de meeste gevallen zal het antwoord onmiddell i jk 
mondel ing kunnen worden gegeven. In een enkel geval zal men nog het een en 
ander moeten uitzoeken en zal meer t i jd nodig zijn. Omdat de deurwaarder 
volgens de nog te wijzigen bepaling een gerichte vraag moet stellen, zal dat 
uitzondering zijn. Het stellen van een termi jn voor beantwoording lijkt minder 
zinvol, omdat een sanctie op overschri jding niet goed denkbaar is. Hij die laat 
blijken niet te wil len meewerken, kan de gewone dwangmiddelen verwachten 
en zal mogeli jk aansprakelijk zijn voor de schade. Om dezelfde reden is er 
alsnog van afgezien aan de schriftelijke bevestiging een termijn van drie dagen 
te verbinden. Grote organisaties blijken met het schriftelijk reageren op korte 
termijn problemen te hebben. Men mag verwachten dat instell ingen die de 
onder deze regeling vallende periodieke betalingen plegen te verrichten, de 
nodige medewerking zullen verlenen. 

48. Over deze en andere facetten van het voorstel is overlegd met het 
Verbond van Verzekeraars. Dit overleg heeft geresulteerd in een aantal 
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wijzigingen, in het bijzonder waar het betreft de posit ievan de derde-beslagene 
en de in dit lid bedoelde verpl icht ing tot medewerking. 

49. Hierboven is reeds ingegaan op de situatie als meerdere beslagen zijn 
gelegd. De verdel ing van de opbrengst zal naar evenredigheid en met 
inachtneming van voorrechten moeten geschieden. Dit wetsontwerp brengt 
voor de huidige gang van zaken bij de verdeling geen verandering. Een 
vereenvoudiging van de regeling vindt plaats in de Invoeringswet Boeken 3, 5 
en 6 Nieuw B.W., eerste gedeelte (Wet van 7 mei, Stb. 295). 

50. De vrees dat de netto-opgave na aftrek van de in artikel 475a genoemde 
inhoudingen een verkeerd beeld geeft voor latere beslagleggers, lijkt niet 
gerechtvaardigd. Na aftrek van deze inhoudingen bli jft het bedrag over waarop 
de beslagvrije voet moet worden toegepast. Op het dan resterende bedrag 
kunnen de beslagleggers hun vorderingen verhalen. Dit bedrag is niet anders 
voor beslagleggers met een preferente vordering dan voor andere 
beslag leggers. De tweede zin van het derde lid kan echter aanleiding geven tot 
het misverstand dat het bedrag moet worden opgegeven na aftrek van eerdere 
beslagen. Dat is niet de bedoeling. Van eerdere beslagen moet het bestaan 
worden opgegeven aan de latere beslaglegger. Dat is nu in het nieuwe artikel 
475g lid 3 verduideli jkt. 

51. De ledenvan de fracties van het CD. A., de V.V.D.en het G.P.V. gingen in 
op de gevolgen die het derde lid zou kunnen hebben voor de positie van de 
uitkeringverstrekkers en op de rechtvaardiging jegens andere 
uitkeringverstrekkers, van de bepaling die de informatielast slechts voor 
overheden verlicht. Strekking van de regeling is allereerst te voorkomen dat de 
deurwaarder, indien hij niet zeker weet of de derde aan de schuldenaar 
periodieke betalingen verricht, eerst beslag moet leggen «op alle gelden, 
goederen en/of geldswaarden die de derde-beslagene van de schuldenaar 
onder zich heeft», om vervolgens na beslaglegging te moeten vernemen dat de 
derde jegens de schuldenaar geen verpl ichtingen heeft. Dat zou slechts 
onnodige kosten veroorzaken. Daarom was bepaald dat de deurwaarder een 
ieder kan vragen of hij aan de schuldenaar periodieke betalingen verricht of 
schuldig is en dat ieder verplicht is deze vraag naar waarheid te beantwoorden. 
De vrees is geuit dat de voorgestelde tekst de standaardprocedure bij 
deurwaarders in de hand zou werken om bij een groot aantal uitkerende 
instanties inl ichtingen in te winnen alvorens tot beslaglegging over te gaan. 
Dat is uiteraard niet de bedoeling. Over het algemeen zal een deurwaarder wel 
weten van welke zijde de schuldenaar periodieke betalingen pleegt te 
ontvangen. Indien de deurwaarder vermoedt dat de schuldenaar bij een 
bepaalde werkgever in dienst is of van enige instell ing een uitkering ontvangt, 
zal hij zich tot deze werkgever of instell ing kunnen wenden. Deze strekking is in 
de bepaling duideli jker tot uitdrukking gebracht. 

52. Een tweede wijziging houdt verband met het feit dat bij grote 
geautomatiseerde administraties vaak een namenbestand van 
uitkeringsgerechtigden ontbreekt, zodat het vaak slechts na t i jdrovend 
onderzoek mogeli jk zal zijn vast te stellen of een bepaalde schuldenaar een 
periodieke betaling ontvangt. In de oorspronkeli jke bepaling was voor de Staat 
en openbare l ichamen de uitzondering gemaakt dat zij de vraag slechts 
behoefden te beantwoorden ten aanzien van in de vraag omschreven 
betalingen. Aan deze uitzondering lag dezelfde gedachte ten grondslag als aan 
artikel 479a, namelijk dat het voor complexe overheidsdiensten zonder nadere 
aanduiding praktisch onmogeli jk is na te gaan of enig onderdeel van de 
overheid nog betalingen aan de schuldenaar moet verrichten. Nu evenwel 
grote particuliere organisaties die vele betalingen verrichten en daarbij 
gebruik maken van geautomatiseerde administraties met dezelfde 
moeil i jkheden kampen, is er reden deze bepaling algemeen te doen gelden. Bij 
nota van wijziging wordt voorgesteld de deurwaarder te verplichten in zijn 
vraag de betaling te omschri jven. 
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De nota van wijziging 

53. Het oorspronkeli jk voorgestelde artikel 475b lijkt bij nader inzien te lang 
voor een artikel waarmee velen te maken kunnen kri jgen. Daaronder leed de 
duidel i jkheid. Het artikel wordt nu in drieën gedeeld. In artikel 475b zijn de 
bepalingen omtrent de werking van de beslagvrije voet opgenomen en in 
artikel 475d de bepalingen over de berekening. De opsomming van periodieke 
betalingen waaraan een beslagvrije voet wordt verbonden, komt in artikel 475c 
te staan. De oude artikelen 475c, 475d en 475e schuiven op. Van het nieuwe 
artikel 475b stond lid 1 in de aanhef va nart . 475b I i d 1 , l i d 2 w a s l i d 5 e n l i d 3 w a s 
het slot van lid 2. Van het nieuwe artikel 475d lid 1 stond de eerste zin in lid 2, 
eerste en tweede zin. De tweede zin was het slot van de tweede zin van lid 2, 
aangevuld met lid 7. Van het nieuwe artikel 475d stond lid 2 ïn lid 4, lid 4 in lid 6, 
lid 5 in I i d8en lid 6 in lid 9. 

54. In artikel475b l id 2 is niet de regel opgenomen dat de omslag slechts 
geschiedt voor zover de beslag legger aan degene die de periodieke betalingen 
verricht, heeft aangetoond dat er moet worden omgeslagen. Het woord 
«aantonen» veronderstelt dat deze derde moet beoordelen of zulks hem 
genoegzaam is aangetoond. Deze derde behoort evenwel geen rol te spelen in 
het geschil tussen de beslaglegger en zijn schuldenaar. Daartegen is in de 
Kamer op goede grond bezwaar gemaakt. De derde moet kunnen vertrouwen 
op de opgaven aan hem van de beslaglegger dan wel van diens advocaat of 
gemachtigde of van de beslagleggende deurwaarder. Voor fouten in de 
opgaven behoort de beslaglegger de verantwoording te dragen. Ontstaat 
daardoor schade, dan moet hij die vergoeden. Misbruikt hij zijn rechten, dan 
kan dat zelfs leiden tot opheff ing van het beslag. Om dezelfde reden zijn de 
bepalingen over het aantonen van omstandigheden aan degene die de 
periodieke betalingen verstrekt die nu te vinden zijn in artikel 475d, leden 1,3,4 
en 5 geschrapt. 

55. De opsomming in artikel475c heeft enkele veranderingen ondergaan. 
Onderdeel b is verruimd door alle sociale zekerheidswetten eronder te laten 
vallen. Naast de sociale verzekeringswetten vallen er nu ook de Algemene 
Bijstandswet en de Wet Werkloosheidsvoorziening onder, de andere wetten 
die een min imum inkomen garanderen en de Wet arbeidsongeschiktheids-
voorziening mil i tairen (Stb. 1972, 313). Onderdeel d (bijstand) werd daardoor 
overbodig. Aan onderdeel b is toegevoegd: «onder welke benaming ook», om 
niet de gedachte op te roepen dat uitkeringen onder namen als kindertoelage 
en kindertoeslag hier niet zouden worden bedoeld. In het algemeen worden in 
artikel 475c de uitkeringen omschreven ongeacht de benaming, maar bij het 
woord kinderbijslag lijkt de toevoeging hier niet overbodig. De Stichting Fonds 
Maatschappelijk Werk heeft er op aangedrongen. 

56. In onderdeel d (was e) wordt ti jdeli jk ook de Spoorwegpensioenwet 
genoemd, die een zelfde regeling geeft als de Algemene Burgerlijke 
Pensioenwet en tegelijk daarmee aan deze regeling zal worden aangepast. 
Onderdeel e vat de oude onderdelen i en j samen, onderdeel f de oude 
onderdelen c en g; ter verduideli jking worden buitengewone pensioenen 
afzonderlijk vermeld. Het woord «oorlogsgetroffenen» omvat allen die reeds 
onder het voorstel vielen. In onderdeel f zijn dienstplichtige militairen 
toegevoegd. Hun vermelding blijkt beter in dit wetsvoorstel te passen dan in 
het raam van de komende aanpassing van de Ambtenarenwet. Zoveel mogeli jk 
is niet naar regelingen bij name verwezen, maar is hun aard aangeduid. 

57. In artikel 475d lid 1 is de tweede zin van het aanvankelijk voorgestelde 
artikel 475b lid 2 toegevoegd aan de eerste zin. De tweede zin, waarin rekening 
wordt gehouden met enerzijds toekenning van gezinsbijstand aan echtparen 
en andere paren die in het nieuwe artikel 5a van de Algemene Bijstandswet op 
één lijn worden gesteld met echtparen, en anderzijds inkomsten van de 
wederhelft van de schuldenaar, geeft dezelfde regeling als oorspronkeli jk 
voorgesteld, zij het anders verwoord. De woordkeus bij de aanduiding van de 
premieen van degene met wie gezinsbijstand wordt gedeeld, is aangepast aan 
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het nieuwe artikel 5a van de Algemene Bijstandswet. De woorden «zouden 
kunnen toekomen» zijn zo gesteld, omdat slechts gedoeld wordt op het feit dat 
de schuldenaar, gelet op zijn persoonlijke omstandigheden, in aanmerking 
komt voor gezinsbijstand voor het geval dat hij in de financiële 
omstandigheden zou verkeren dat hij recht op bijstand heeft. Veelal zullen zijn 
financiële omstandigheden niet zo slecht zijn. De slotzin is nodig, omdat 
bijstand slechts wordt toegekend aan wie 18 jaar of ouder is. 

58. De vereisten iets aan te tonen aan degenen die de periodieke betalingen 
moet verrichten zijn geschrapt. In alinea 54 is reeds uiteengezet waarom deze 
beter niet met de taken van een scheidsman moet worden belast. Overigens 
wijken de leden 2-4 niet af van het oorspronkeli jke voorstel, behalve het slot 
van lid 4 is toegevoegd. Omdat studiefinanciering vri j is van beslag, is een 
bijzondere vermelding nodig om te bereiken dat het daarin begrepen 
normbedrag voor levensonderhoud desondanks meetelt in de beslagvri je 
voet. Vgl. de artt. 12-14 van de Wet op de Studiefinanciering, Stb. 1986, 252. 

59. In lid 5 is de regel vastgelegd dat wijziging van omstandigheden ten 
voordele van de schuldenaar meteen de beslagvrije voet beïnvloedt: is in 
onwetendheid te veel aan de beslag legger betaald, dan moet hij dat onverwi j ld 
teruggeven of verrekenen. Voor wijzigingen ten nadele van de schuldenaar is 
afgezien van zulk een bepaling, omdat verrekening in zijn omstandigheden te 
zware gevolgen zou kunnen hebben. Deze wijzigingen gaandusn ie t in voordat 
de beslaglegger degene die de periodieke betalingen moet verr ichten, heeft 
ingelicht. Lid 6 is overeenkomstig lid 1 aangepast aan artikel 5a van de 
Algemene Bijstandswet. 

Artikel 475f (was 475d) 

60. In de woordkeus is een bron van twijfel weggenomen: het gaat hier om 
weerkerende betalingen die niet onder de opsomming van artikel 475c vallen. 

Artikel 475g (was 475e) 

61. De invoeging in lid 1 is toegelicht in alinea 43. Lid 2 is aangepast aan de 
gewijzigde bewoordingen in de bepalingen in artikel 5a van de Algemene 
Bijstandswet over gezinsbijstand. Gehandhaafd is het beginsel dat er geen 
spreekplichtis, maar dat zwijgen leidt tot halvering van de gezinsbijstand inde 
veronderstell ing dat de wederhelft voldoende inkomsten heeft voor eigen 
onderhoud. 

62. De eerste zin van lid 3 is verduideli jkt om de redenen, gegeven in alinea 
51. In de tweede zin is de termijn voor de bevestiging geschrapt, zoals 
toegelicht in alinea 47. De derde zin is verduideli jkt, zoals aangekondigd in 
alinea 50. De werking van de vierde zin is uitgebreid tot alle grote 
uitkeringverstrekkers die geen alfabetisch of anderszins zonder grote moeite 
toegankelijk overzicht van hun schuldeisers hebben. Gedacht moet worden 
aan verzekeraars ten aanzien van via collectieve overeenkomsten 
aangeslotenen, zolang als die niet individueel centraal worden genoteerd en 
andere zeer grote, in verschil lende gescheiden administraties uiteenvallende 
groepen schuldeisers. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan bezwaren van 
de verzekeraars. Zie daarover alinea 30. 

Artikel V 

63. Om dezelfde reden als de uitkeringen op grond van artikel 84b lid 2 van 
de Algemene Bijstandswet worden de uitkeringen op grond van artikel 57 en de 
verhogingen ingevolge artikel 13 van de Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet uitgezonderd van beslag. Omdat zo'n uitkering wordt uitbetaald op 
vertoon van een kwi j t ing, behoeft niet te worden gevreesd dat deze uitkering 
niet overeenkomstig haar bestemming wordt besteed. 
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Artikel IX 

64. Op dezelfde grond als artikel 13 van de Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet in artikel V wordt artikel 22 van de wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering aangepast. Het betreft een zelfde 
verhoging. 

Artikel X 

65. Dit artikel vervalt omdat de Werkloosheidswet wordt ingetrokken. 

Artikelen XVII-XVIID 

66. De artikelen XVII-XVII D zijn aangepast overeenkomstig het gevoelen 
van de geraadpleegde wetteli jke adviesorganen. Het wordt bezwaarlijk geacht 
dat beslag zou kunnen worden gelegd op uitkeringen, die in feite doelgericht 
zijn en wel in die zin, dat zij strekken tot vergoedingen en tegemoetkomingen 
terzake van kosten in de medische dan wel medisch-sociale sfeer. Het verdient 
uit het oogpunt van rechtszekerheid de voorkeur dat wetteli jk wordt 
gewaarborgd dat deze voorzieningen en tegemoetkomingen worden 
gevri jwaard van beslag. 

Overige wi jz ig ingen 

67. Deze omvatten slechts aanpassing van verwijzingen en het vervallen 
van de voorgestelde wijzigingen in de beide werkloosheidswetten die worden 
ingetrokken. In de nieuwe wetten op het gebied van de sociale verzekeringen is 
al rekening gehouden met dit wetsvoorstel. Artikel 36 van de Invoeringswet 
van die wetten houdt rekening met opeenvolgende inwerkingtreding. 

De Min is tervan Justi t ie, 
F. Korthals Altes 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 

De Minister van Welzi jn, Volksgezondheid en Cultuur, 
L. C. Brinkman 
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