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Met belangstelling heb ik uw brief van 10 maart jl. gelezen over het waarborgen 

van het bestaansminimum. In deze brief vraagt u, mede namens de wethouders 

Baldewsingh, Struijvenberg en Everhardt, aandacht voor een betere bescherming 

van het bestaansminimum van mensen. U biedt in dit kader aan om gezamenlijk 

een proeftuin in te richten, om zo - hangende de verdere uitwerking van de 

aangekondigde kabinetsmaatregelen - op korte termijn stappen te kunnen zetten 

om tot een betere waarborg van de beslagvrije voet te komen.   

 

De G4 heeft, net als vele andere partijen, zorgen over het waarborgen van het 

bestaansminimum van mensen. U constateert dat in veel gevallen de beslagvrije 

voet van mensen niet goed wordt toegepast. Ook het kabinet vindt dit 

zorgwekkend. Daarom treft het kabinet maatregelen die het bestaansminimum 

beter moeten beschermen, waaronder het vereenvoudigen van de regels rond de 

beslagvrije voet. De uitwerking daarvan is door een interdepartementale 

projectgroep ter hand genomen. In de brief van 24 maart jl.1 wordt de richting 

geschetst van de vereenvoudiging. Ik vind het plezierig te vernemen dat u de 

maatregelen van het kabinet steunt om tot een betere bescherming van de 

beslagvrije voet te komen. 

 

De uitwerking van de vereenvoudiging en de daarvoor noodzakelijke wetswijziging 

kost tijd. Daarom kijkt het kabinet ook, in nauwe samenwerking met partijen uit 

het veld, welke verbeteringen aangebracht kunnen worden in het huidige systeem 

om de positie van schuldenaren te verbeteren. U hebt daarover ideeën en bent 

bereid deze in een proeftuin te beproeven. Dat waardeer ik zeer. Ik ga dan ook 

graag hierover met u in gesprek.  

 

Een eerste verkennend gesprek tussen uw ambtenaren en ambtenaren van mijn 

ministerie heeft op 2 april jl. plaatsgevonden. Afgesproken is dat er in nauwe 

samenwerking met het ministerie van SZW, een concreet plan wordt opgesteld 

voor de invulling van een proeftuin. Daarbij moet rekening worden gehouden met 

de geldende juridische kaders. Het is niet mogelijk om nu reeds een nieuw 
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systeem rond de beslagvrije voet te beproeven. Dit neemt niet weg dat ik denk 

dat er in de huidige uitvoering en samenwerking tussen partijen winst is te 

behalen. 

 

Voor het succes van de proeftuin is draagvlak bij de samenwerkingspartijen 

belangrijk. Voor de proeftuin denkt u aan samenwerking met partijen zoals de 

Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Het lijkt me goed 

om te bespreken welke partijen nog meer betrokken zouden moeten worden. 

Door de juiste partijen vroegtijdig te betrekken, wordt de kans dat de proeftuin 

een succes wordt vergroot.    

 

Ik kijk uit naar onze gezamenlijke gedachtewisseling over uw voorstellen, die 

binnen enkele weken zal plaatsvinden. 

  

 

Met vriendelijke groet, 

de Staatssecretaris van Sociale Zaken  

en Werkgelegenheid, 

 

 

 

 

Jetta Klijnsma 

 


