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Geachte mevrouw Stehouwer,
Hiermee reageer ik op uw brief van 31 jull 2015 waarin u uw zorg uitspreekt over het slechts
aanpassen van de beslagvrije voet door het L610, in gevallen waarin de alirnentatiephchtiqe hiertoe
zelf een verzoek doet.
Wat is het geval?
Het LBIO berekent in geval van beslaglegging de beslagvrije voet, daarbij wordt regelmatig een
(excel)rekenprogramma
gebruikt. Afhankelijk van de individuele situatie kan het voorkomen dat de in
de berekening voorkomende aftrekposten zorgtoeslag en normpremie tezamen meer bedragen dan de
totale ziektepremie. Als deze situatie zich voordeed werd door het programma een te lage beslagvrije
voet berekend van maximaal ca. € 25 per maand.
De situatie, zoals hierboven beschreven, heeft zich kunnen voordoen in de situatie van de heer
Neissen. Zoals u al aangeeft, heeft het LBIO deze fout inmiddels hersteld voor het specifieke geval.
Daarnaast heeft het LBIO ook het rekenprogramma zo aangepast dat de fout zich in de toekomst niet
meer kan voordoen.
Onderzoek door het LBIO
Nader onderzoek heeft het volgende uitgewezen. In veel gevallen is het vaststellen van de juiste
beslagvrije voet door het LBIO niet relevant. Dat betreft dan die gevallen dat het LBIO een maandelijks
bedrag verlangt (voor het inlopen van de achterstand) dat ruim lager ligt dan het bedrag waar
daadwerkelijk beslag op gelegd had I zou kunnen worden volgens de juiste beslagvrije voet. Deze
situatie doet zich voor als er bij de betalingsplichtige sprake is van een 'hoog' inkomen en I of geringe
betalingsachterstand

waardoor dus niet alles boven de beslagvrije voet hoeft te worden afgedragen.

Voorts maakt ongeveer de helft van de medewerkers gebruik van een (extern) rekenprogramma
'beslagvrije voet' dat is te vinden op www.schuldinfo.nl. In die situaties werd de beslagvrije voet juist
berekend, ook voor de situatie zoals hiervoor omschreven.
Slechts in die gevallen waarbij gebruik is gemaakt van het (intern) rekenprogramma
zich deze fout voordoen.
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Het LBIO heeft inmiddels ruim honderd zaken onderzocht waarin een beslagvrije voet werd vastgesteld
met gebruikmaking van het interne rekenprogramma. In 4 gevallen (4%) heeft zich bij het berekenen
van de beslagvrije voet dezelfde fout voorgedaan als in het geval van de heer Neissen. Het te laag en
dus foutief vastgestelde bedrag bedraagt respectievelijk (afgerond) € 4, € 15, € 17 en € 21.
In alle vier gevallen is gebleken dat de gemaakte foute berekening geen nadelige consequenties heeft
gehad voor de beslagene. Dit komt omdat in drie gevallen sprake was van een uitkering via GSD of
UWV. Deze instanties berekenen en hanteren zelf al de juiste beslagvrije voet, zodat geen sprake is
van te weinig genoten inkomen. In het andere geval is tot op heden niet succesvol beslag gelegd. Wel
zijn de medewerkers erop gewezen de beslagvrije voet in deze zaken - zekerheidshalve - alsnog aan
te passen volgens de juiste berekening.
Besluit LBIO tot onderzoek alle bestaande gevallen
Het LBIO heeft gezien de uitkomst van het onderzoek voor de ruim honderd gevallen besloten alle nog
bestaande gevallen - waarbij dus sprake is van een alimentatieverplichting
en waarvoor beslag is
gelegd en ook gebruik is gemaakt van het interne excelprogramma - te gaan onderzoeken. Het gaat
daarbij om enkele honderden zaken. Dat betekent dat het LBIO in voorkomende gevallen de gemaakte
fout zal corrigeren. Reeds gesloten zaken zal het LBIO, zoals u zult begrijpen, niet meer onderzoeken.
Het LBIO doet hiermee gericht onderzoek tot op detailniveau en daarmee is het nietlanger
zoals u verzoekt, om alle betalingsplichtigen aan te schrijven.
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben ge·informeerd.

L.D. de Bakker RA
directeur

nodig,

