
 

Beslagvrije voet 
 

Indien iemand niet aan zijn aflossingsverplichtingen voldoet, kan de schuldeiser beslag (laten) leggen 
op het inkomen (loon of uitkering) van de schuldenaar. Daarnaast is beslag op goederen mogelijk. De 
regels voor de berekening van de beslagvrije voet zijn opgenomen in het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering (Rv).  
Het toepassen van de juiste beslagvrije voet is een vak apart. Veel gemeenten maken gebruik van de 
mogelijkheid om zonder tussenkomst van een deurwaarder vereenvoudigd derdenbeslag te leggen op 
het inkomen (loon of uitkering) van de schuldenaar. Maar hoe bereken je de juiste beslagvrije voet? 
 

 
De cursus beslagvrije voet is bestemd voor medewerkers die beslag leggen en daarbij de beslagvrije 
voet moeten berekenen. 

 
Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en 
vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis 
en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is. 
 

 
Tijdens deze praktijkgerichte cursus komen onder andere aan de orde: 

● De laatste stand van zaken inzake wetswijzigingen; 
● de vorderingsgrondslagen; 
● de beslagvrije voet in de praktijk; 
● de (on)mogelijkheden van beslag; 
● het vereenvoudigd derdenbeslag; 
● preferentie; 
● het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; 
● andere beslagmogelijkheden (bijvoorbeeld onroerend goed en voorlopige teruggaven van de 

Belastingdienst); 
● relevante jurisprudentie.. 

 

 
Je leert de theoretische en praktische aspecten rond de invordering van bijstand en de beslagvrije 
voet in de praktijk correct toe te passen. 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de cursus hebt bijgewoond. 
 

 



 
De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank 
en lunchbuffet. 
 

 
Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst advies? Voor meer informatie kan je contact 
met ons opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies op maat, passend bij jouw situatie. Je 
bereikt ons via telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te sturen 
naar cursussen@bendergroep.nl. 

 

mailto:cursussen@bendergroep.nl

