CONCEPT

Ontwerpbesluit van
, houdende regels voor de uitvoering van de Wet stroomlijning keten voor
derdenbeslag (Besluit stroomlijning keten voor derdenbeslag)

T

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
[datum], nr. [PM];

EP

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, 4, eerste, derde en vierde lid, 5, derde lid, en 7 van
de Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van);

C

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
van [niet invullen],

N

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

C
O

Artikel 1. Begripsbepaling
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
Algemene verordening gegevensbescherming: Verordening (EU) 2016/679 van het
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;
Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
wet: Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag;
voorziening: voorziening als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet.
Artikel 2. Gegevensuitwisseling voor de opportuniteitsafweging
De gegevens voor een onderzoek als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de
wet, zijn:
a. of de partij gebruikmaakt van haar bevoegdheid, bedoeld in artikel 2 van de wet en
zo ja, welke bevoegdheid het betreft;
b. of zij een executoriaal of conservatoir beslag heeft gelegd;
c. of zij beslag heeft gelegd voor een preferente vordering en de wettelijke grondslag
daarvan;
d. de hoogte van haar openstaande vordering;
e. de hoogte van haar periodieke inhouding;
f. de periode van haar periodieke inhouding;
g. het bedrag van de periodieke ophoging van haar vordering;
h. de periode van de periodieke ophoging van haar vordering;
i. de door haar vastgestelde beslagvrije voet; en
j. de gegevens op basis waarvan zij de beslagvrije voet heeft vastgesteld.
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Artikel 3. Gegevensuitwisseling voor de vaststelling van de beslagvrije voet
De gegevens voor het vaststellen van de beslagvrije voet, bedoeld in artikel 4, eerste
lid, onderdeel b, van de wet, zijn:
a. of de partij gebruikmaakt van haar bevoegdheid, bedoeld in artikel 2 van de wet en
zo ja, welke bevoegdheid het betreft;
b. het rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer of
burgerservicenummer van de derde-beslagene, beslaglegger dan wel verrekenaar;
c. of zij coördinerend deurwaarder is of deze rol toekomt en zo ja, haar naam, adres en
telefoonnummer;
d. de datum waarop de partij gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid, bedoeld in
artikel 2 van de wet;
e. de hoogte van haar openstaande vordering;
f. de hoogte van haar periodieke inhouding;
g. de periode van haar periodieke inhouding;
h. de door haar vastgestelde beslagvrije voet;
i. de gegevens op basis waarvan zij de beslagvrije voet heeft vastgesteld;
j. of de schuldenaar en, indien de schuldenaar gehuwd is in de zin van artikel 3 van de
Participatiewet, de echtgenoot als daar bedoeld, de voorlopige teruggaaf als bedoeld
artikel 475c, eerste lid, onderdeel h, van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering ontvangt; en
k. of de schuldenaar een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 475c, eerste lid,
onderdeel j, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ontvangt.
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Artikel 4. Gegevensuitwisseling voor de identificatie van de coördinerende
deurwaarder
De gegevens voor het identificeren van de coördinerende deurwaarder of degene die
deze rol toekomt, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, van de wet, zijn:
a. of de partij gebruikmaakt van haar bevoegdheid, bedoeld in artikel 2,
onderdelen a, b en c, van de wet en zo ja, welke bevoegdheid het betreft;
b. het rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer of
burgerservicenummer van de derde-beslagene;
c. of zij beslag heeft gelegd voor een preferente vordering en de wettelijke
grondslag daarvan;
d. welke partij zij is;
e. of zij een executoriaal of conservatoir beslag heeft gelegd;
f. de datum waarop de partij gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid,
bedoeld in artikel 2 van de wet; en
g. of zij coördinerend deurwaarder is of deze rol vervult en zo ja, haar naam, adres
en telefoonnummer.
Artikel 5. Gegevensuitwisseling met betrekking tot de uitvoering van het
coördinerend deurwaarderschap
De gegevens voor het uitvoeren van de taak van de coördinerende deurwaarder of
degene die deze rol toekomt, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel d, van de wet,
zijn:
a. of de partij gebruikmaakt van haar bevoegdheid, bedoeld in artikel 2 van de wet
en zo ja, welke bevoegdheid het betreft;
b. welke partij zij is;
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het rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer of
burgerservicenummer van de derde-beslagene;
of zij een executoriaal of conservatoir beslag heeft gelegd;
of zij beslag heeft gelegd voor een preferente vordering en de wettelijke
grondslag daarvan;
de hoogte van haar openstaande vordering;
de door haar vastgestelde beslagvrije voet;
de datum waarop zij de beslagvrije voet heeft vastgesteld;
de gegevens op basis waarvan zij de beslagvrije voet heeft vastgesteld;
of het beslag is gelegd voor een niet tot de beperkte gemeenschap behorende
schuld van de geëxecuteerde en zo ja, de naam en het bankrekeningnummer
van de echtgenoot van de geëxecuteerde;
of een partij genoemd in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, b, c, d of h, van de
wet gebruikmaakt van haar bevoegdheid, bedoeld in artikel 19, eerste lid,
slotzin, van de Invorderingswet 1990; en
of de partij op grond van een wettelijke bevoegdheid geen beslagvrije voet
hanteert.
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Artikel 6. Nadere regels over het gebruik van de gegevens
Bij ministeriële regeling wordt per partij bepaald welke gegevens, bedoeld in de artikelen
2 tot en met 5, die partij kan opvragen.
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Artikel 7. Aanwijzing partijen op grond van artikel 4 van de wet
Partij als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, onder 2˚, van de wet zijn de
partijen, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 1˚, 2˚, 5˚ of 9˚, van de
wet.
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Artikel 8. Verwerkingsverantwoordelijke van de voorziening
Onze Minister is de verwerkingsverantwoordelijke, bedoeld in artikel 4 van de Algemene
verordening gegevensbescherming, voor de uitwisseling van gegevens via de
voorziening.
Artikel 9. Verwerker van de voorziening
1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, is de verwerker, bedoeld in
artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming, en voert ten behoeve
van de instandhouding van de voorziening de volgende taken uit:
a. de inrichting en het beheer van de voorziening;
b. de ondersteuning van de partijen bij het beheer en gebruik van de voorziening;
en
c. de jaarlijkse rapportage over de opzet en werking van de voorziening en
procedures, gericht op het waarborgen van een exclusieve, integere,
beschikbare en controleerbare verwerking van gegevens.
2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen belast het organisatieonderdeel
dat belast is met de taken, bedoeld in artikel 5.21, tweede lid, van het Besluit SUWI,
met de beheertaken, bedoeld in het eerste lid.
3. Bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens als bedoeld in artikel 12,
onderdeel 4 van de Algemene verordening persoonsgegevens, of een vermoeden
daarvan, op de voorziening, verleent de verwerker onverwijld alle noodzakelijke

bijstand aan het onderzoek van Onze Minister ter nakoming van de verplichtingen uit
hoofde van de Algemene verordening gegevensbescherming.
Artikel 10. Bewaartermijn voor het versleutelde BSN van beslagenen en logdata
Het versleutelde burgerservicenummer van de beslagene en de registratie, bedoeld in
artikel 4, vierde lid, van de wet worden bewaard vanaf de aanmelding, bedoeld in artikel
5, eerste lid, van de wet tot achttien maanden na de afmelding, bedoeld in artikel 5,
tweede lid, van de wet.
Artikel 11. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
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Artikel 12. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit stroomlijning keten voor derdenbeslag.
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Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in
het Staatsblad zal worden geplaatst.
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De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

