Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid
en regelgeving (IAK)
1. Wat is de aanleiding?
In het regeerakkoord van 2017 - 2021 is opgenomen dat bestaande juridische
procedures complex zijn en niet altijd voldoen voor het oplossen van alledaagse
problemen van burgers. In dat kader is het programma “Verbetering van het burgerlijk
procesrecht” aangekondigd. Dit programma heeft tot doel te zorgen voor meer eenvoud,
snelheid, flexibiliteit en effectiviteit bij zowel de gerechtelijke geschiloplossing als het
beslag- en executierecht. Het wetsvoorstel voert de herziening van het beslag- en
executierecht uit.
2. Wie zijn betrokken?
Er zijn twee expertmeeting gehouden met o.a. vertegenwoordigers van de Koninklijke
Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders (KBvG), De Nederlandse Vereniging van
Banken (NVB), De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Raad voor de
Rechtspraak (Rvdr).
3. Wat is het probleem?
In de praktijk is een aantal problemen gerezen bij beslaglegging en executie. Zo geldt er
bij een beslag op een periodieke uitkering (bijvoorbeeld loon of uitkering) een
beslagvrije voet die ervoor moet zorgen dat de schuldenaar voldoende geld overhoudt
om in zijn levensonderhoud te voorzien. Bij een bankbeslag is er geen beslagvrije voet,
waardoor het loon dat op de bankrekening wordt overgemaakt alsnog onder een beslag
kan komen te vallen. Ook wordt het beslagverbod op roerende zaken (in het bijzonder
de inboedel) niet meer van deze tijd geacht, evenals de wijze van aankondiging van een
executieverkoop en de manier waarop de veiling kan plaatsvinden. Er is behoefte om
executieveilingen van roerende zaken via internet te houden.
4. Wat is het doel?
Het wetsvoorstel kent drie uitgangspunten:
1) het bestaansminimum van schuldenaren dient geborgd te zijn bij beslag en executie;
2) beslaglegging en de daaruit voortvloeiende executie moeten zo effectief en efficiënt
mogelijk plaatsvinden; en
3) indien beslaglegging dient ter verhaal mag het niet louter worden ingezet als
pressiemiddel.
Het wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering om te zorgen dat
het beslag- en executierecht met deze uitgangspunten overeenstemt.
5 + 6. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie en wat is het beste instrument?
Het beslag- en executierecht is geregeld in het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering. Aan de uitgangspunten kan alleen tegemoet worden gekomen door
middel van aanpassing van de wettelijke regeling.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Het wetsvoorstel maakt beslaglegging en executie effectiever en efficiënter. Dit verkort
de procedure en maakt deze eenvoudiger, hetgeen zorgt voor minder kosten voor de
schuldeiser die uiteindelijk veelal weer worden doorberekend aan de schuldenaar.
Daarnaast wordt voorkomen dat schuldenaren onder het bestaansminimum komen en
wordt voorkomen dat er beslag wordt gelegd terwijl dit alleen maar schuldophogend
werkt. Dit beschermt de schuldenaar.

