Effectentoets
Dit besluit zorgt voor een lastenverlichting voor de derde-beslagene doordat het verklaringsformulier
wordt vereenvoudigd en doordat wordt geregeld dat de derde-beslagene dit formulier elektronisch kan
terugsturen aan de deurwaarder. Aangezien het totaal aantal derdenbeslagen per jaar niet bekend is,
wordt uitgegaan van de gemiddelde lastenvermindering per derdenbeslag in plaats van de totale
lastenvermindering.
De vereenvoudiging van het formulier zorgt ervoor dat de derde-beslagene het formulier
makkelijker kan invullen, hetgeen de derde-beslagene tijd en eventuele bijstand scheelt (voor een
toelichting van de maatregelen die zijn genomen om het formulier te vereenvoudigen, zie de
artikelsgewijze toelichting onder C). Verwacht wordt dat de vereenvoudiging vooral tijdswinst
oplevert voor de juridisch minder geroutineerde derde-beslagene (zoals de particuliere huurder of de
kleine werkgever). Voor de geroutineerde en professionele derde-beslagene (zoals de bank) zal de
tijdswinst minder groot zijn. Dit alles afwegende wordt aangenomen dat als de vereenvoudiging de
derde-beslagene gemiddeld 20 minuten scheelt, dit een vermindering van (1/3 uur x € 15,- =) € 5,- per
derdenbeslag zou opleveren. Het elektronisch versturen van de verklaring zorgt daarnaast voor minder
out of pocket-kosten voor de derde-beslagene, omdat er geen postzegel (thans € 0,83,-) meer hoeft te
worden gebruikt.
De maximering van de kosten die door de derde-beslagene kunnen worden gerekend voor het
doen van de verklaring en de afwikkeling van het derdenbeslag zorgt voor een verlichting van
regeldruk aan de kant van de schuldenaar voor zover er thans door banken voor het afwikkelen van
beslagen kosten worden gerekend die boven het bedrag van € 80,- uitkomen. De kosten boven de €
80,- kunnen niet meer worden doorberekend door banken aan de schuldenaar.
De verwachte regeldruk en andere lasten die ten grondslag liggen aan de wijzigingen van het Btag
zijn toegelicht bij het wetsvoorstel (zie de paragraaf ‘Effecten’ in de memorie van toelichting van het
wetsvoorstel).

