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Geachte heer De Bakker,

Enkele weken geleden is mij gebleken dat het rekenprogramma van het LBlO de
beslagvrije voet in bepaalde gevallen niet correct berekent1. Deze beslagvrije voet
is aan de orde als het LBIO beslag legt op loon of uitkering van een
alimentatieplichtige die een betalingsachterstand heeft.

Wij hebben dit op 23juni jI voorgelegd aan de heer L. Nobels, onze
contactpersoon bij het LBIO. Deze erkende dat er een structurele fout zat in het
rekenprogramma en heeft de berekening nog diezelfde dag laten aanpassen. Ik
wil mijn waardering uitspreken voor deze snelle correctie.

Mogelijk financieel nadeel voor ‘bestaande gevallen’
Uit de gesprekken met de heer Nobels is ook duidelijk geworden dat het LBIO
niet van plan is om de beslagvrije voet van de ‘bestaande gevallen’ (die al op een
eerder moment is vastgesteld) opnieuw te berekenen en eventueel te corrigeren.
Naar zijn zeggen past het LBIO de beslagvrije voet van deze groep alleen aan als
de alimentatieplichtige daartoe expliciet een verzoek indient.

Over dit laatste wil ik mijn zorg uitspreken. Door de (voormalige) rekenfout kan de
beslagvrije voet van ‘bestaande gevallen’ maximaal circa €25 per maand te laag
zijn vastgesteld. Dit nadeel treedt op bij alimentatieplichtigen die:
• een zorgpremie verschuldigd zijn van minder dan € 115 per maand; ên
• een inkomen ontvangen op het minimum (bij echtparen) of tot ongeveer

130% van het minimum (bij alleenstaanden en alleenstaande ouders).
Hoeveel mensen dit nadeel ondervinden en hoe groot dit nadeel is, is moeilijk te
bepalen. Feit is wel dat €25 per maand een niet te verwaarlozen bedrag is voor
iemand met een minimuminkomen. Bovendien kan — als de berekening niet wordt
gecorrigeerd - dit nadeel nog lange tijd doorlopen.

Postadres

Postbus 93122

2509 AC Den Haag

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 151

2594 AG Den Haag

Tel: (070) 356 35 63

Fax (070) 360 75 72

bureau@nationaleombudsman.nt

wtAv nationaleombudsman,nl

Doorklesnummer

(070) 35536 19 B/cr

Datum

31 JUL 2015
Ons nummer

2015.06586

uw brief

uw kenmerk

BIJ lagen

Behandelend medewerker

ohrwc.p, van dan Berg

Onderwerp

Berekening beslagvrije voet door

LBlO

Terwl de bijtelling voor het onderdeel ‘ziektekosten’ nooit lager kan zijn dan € 0, kon deze in de

berekening van het LOlO een negatief bedrag opleveren. Dit leidde ten onrechte tot verlaging van de

beslagvrije voel (zie bijlage).
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Verzoek om herberekening besiagvrije voet

Ik wil niet zo ver gaan u te verzoeken voor alle beslagen een herberekening te

maken van de beslagvrije voet. Naar mijn mening mag van u wel een actieve

houding verwacht worden ten aanzien van de mogelijk gedupeerde

alimentatieplichtigen. Deze burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat een

overheidsinstantie als het LBIO de beslagvrije voet (in het heden en verleden)

correct berekent en dat — zodra blijkt dat het L6lO hierin een fout heeft gemaakt —

u hen hierover informeert en de eventuele fout rechtzet.

Daarom verzoek ik u om zo spoedig mogelijk alle ‘oude gevallen’ te informeren

over de mogelijke fout in de eerdere berekening van ‘hun’ beslagvhje voet.

Tevens verzoek ik u aan deze groep het aanbod te doen om een individuele

herberekening te maken en (indien van toepassing) de beslagvrije voet voor de

toekomst te corrigeren.

Tenslofte

Graag ontvang ik van u binnen vier weken een schriftelijke reactie op mijn

verzoek.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over deze brief kunt u contact opnemen

met de heer W.C.P. van den Berg, bereikbaar op maandag Um donderdag van

9.00 tot 17.00 uur via 070-3563619 of via

w.vandenbergnationaIeombudsman.nl.

Met vriendelijke groet,

de Nationale ombudsman

Addie Stehouwer,

su bstitu ut-ombuds man

cc dhr L. Nobels


