Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid
en regelgeving (IAK)
1. Wat is de aanleiding?
Eén van de uitgangspunten van het wetsvoorstel tot herziening van het beslag- en
executierecht (hierna: het wetsvoorstel) is dat beslaglegging en de daaruit
voortvloeiende executie zo effectief en efficiënt mogelijk plaats moeten vinden. In het
wetsvoorstel wordt onder meer een aanpassing van het Besluit Verklaring derdenbeslag
aangekondigd om zo de afwikkeling van het derdenbeslag te vereenvoudigen. Dit besluit
geeft hier uitvoering aan. Dit gebeurt door een wijziging van het Besluit Verklaring
derdenbeslag en het Btag. De wijzigingen betreffen hoofdzakelijk het derdenbeslag,
waarbij beslag wordt gelegd op iets dat aan een schuldenaar toebehoort, maar een derde
(hierna: derde-beslagene) onder zich heeft; bijvoorbeeld een beslag op loon of een
banktegoed.
2. Wie zijn betrokken?
Er is over dit wijzigingsbesluit onder andere gesproken met vertegenwoordigers van de
Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders (KBvG), De Nederlandse
Vereniging van Banken (NVB), de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de
wetenschap.
3. Wat is het probleem?
1. Het Besluit Verklaring derdenbeslag heeft sinds de vaststelling daarvan in 1991 geen
grote wijzigingen ondergaan. Bij dit besluit is een modelverklaringsformulier opgenomen
dat door de deurwaarder aan de derde-beslagene kan worden uitgereikt. Op dit formulier
geeft de derde-beslagene een verklaring af over wat hij precies aan de schuldenaar
verschuldigd is. Het formulier blijkt in de praktijk lastig in te vullen voor minder juridisch
geroutineerde partijen zoals particuliere huurders bij een huurbeslag. Tevens is in het
huidige besluit nog niet geregeld dat de derde-beslagene de verklaring per e-mail kan
sturen aan de deurwaarder.
2. De kosten die aan de schuldenaar kunnen worden doorberekend door de bank voor de
afgifte van de derdenverklaring en de afwikkeling van een bankbeslag blijken sterk
uiteen te lopen. Om deze reden is in het wetsvoorstel een grondslag opgenomen om bij
besluit de kosten te kunnen maximeren die door de derde-beslagene aan de schuldenaar
kunnen worden gerekend voor het afgeven van de verklaring en de afwikkeling van het
derdenbeslag. Hiertoe wordt het Besluit Verklaring derdenbeslag aangepast.
3. In het Btag zijn de tarieven voor ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder
vastgelegd. Dit betreffen de vaste tarieven die de schuldenaar aan zijn schuldeiser moet
betalen. Het wetsvoorstel tot herziening van het beslag- en executierecht leidt op twee
punten tot aanpassing van het Btag.
1. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat de deurwaarder in nationale
gevallen aan de bank een verzoek om rekeninginformatie kan doen. Voor dit
informatieverzoek moet een tarief worden toegevoegd aan het Btag.
2. Het wetsvoorstel regelt dat als de rechtsopvolger van de schuldeiser bij wet is
bepaald of door een fusie of splitsing vaststaat, de overgang niet meer hoeft te
worden betekend, maar schriftelijk kan worden medegedeeld. Uit deze
wijziging vloeit voort dat in het Btag moet worden geregeld dat de kosten voor de
betekening van de overgang van de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van een
rechterlijke uitspraak van de ene naar de andere juridische entiteit niet bij de
schuldenaar in rekening mogen worden gebracht.
4. Wat is het doel?
1. Het Besluit Verklaring derdenbeslag wordt bij de tijd gebracht. Het
modelverklaringsformulier (in het bijzonder het onderdeel over huurbeslag) wordt

eenvoudiger gemaakt. Tevens wordt het mogelijk voor de derde-beslagene om de
verklaring elektronisch (per e-mail) te versturen aan de deurwaarder.
2. De kosten die aan de schuldenaar kunnen worden doorberekend voor de afgifte van de
verklaring en de afwikkeling van het beslag worden in het Besluit Verklaring
derdenbeslag gemaximeerd tot € 80,-.
3. Aan het Btag wordt toegevoegd:
(1) een tarief voor het doen van een verzoek aan de bank door de deurwaarder
om rekeninginformatie betreffende een schuldenaar bij een nationaal beslag.
Hierbij wordt aangesloten bij het thans geldende tarief voor het Europese
informatieverzoek; en
(2) een bepaling dat wanneer de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van een
beslag overgaat op een andere juridische entiteit (bijvoorbeeld bij een fusie of
splitsing) de kosten die gemoeid zijn met het informeren van de schuldenaar niet
bij deze laatste in rekening mogen worden gebracht.
5 + 6. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie en wat is het beste instrument?
De maatregelen genoemd onder paragraaf 4 kunnen alleen worden doorgevoerd door
middel van een aanpassing van het Besluit Verklaring derdenbeslag en het Btag.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
1. Het wetsvoorstel maakt het verklaringsformulier bij derdenbeslag eenvoudiger. Dit
bespaart de derde-beslagene die het verklaringsformulier moet invullen tijd, hetgeen
zorgt voor een lastenvermindering. Tevens wordt geregeld dat de derde-beslagene de
verklaring elektronisch kan afgeven aan de deurwaarder, wat ervoor zorgt dat het
formulier administratief sneller kan worden verwerkt door de deurwaarder.
2. Daarnaast worden de kosten gemaximeerd die aan de schuldenaar kunnen worden
doorberekend voor de afgifte van de verklaring en de afwikkeling van het beslag door de
derde-beslagene op grond van een overeenkomst (bijvoorbeeld op grond van de
Algemene Bankvoorwaarden bij bankbeslag). Een wettelijke maximering biedt
rechtszekerheid over de hoogte van de kosten en voorkomt conflicten daarover. Dit
beschermt de schuldenaar.

