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De geldigheid van beslag
op huurtoeslag
Op 15 juli jl. heeft het Hof Den
Bosch1 duidelijkheid geschapen
over de wettelijke toelaatbaarheid
van een executoriaal derden
beslag op huurtoeslagen,
gelegd door een voormalig
verhuurder van een andere
woning. Daarmee is een nieuwe
loot gevoegd aan de boom van
(on)mogelijkheden van een beslag
op huurtoeslag. In dit artikel
wordt de genoemde uitspraak
besproken en in de wettelijke en
jurisprudentiële context geplaatst.
Gekeken wordt met welke zaken
een verhuurder – en daarmee
de gerechtsdeurwaarder – anno
2014 rekening moet houden om
een rechtsgeldig beslag op aan de
huurder toekomende huurtoeslag
onder de Belastingdienst te
kunnen leggen.2
Door mw. K.L. Maes, masterstudent Privaatrecht aan de
Universiteit Utrecht
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1. Het beslagverbod

1.2 Jurisprudentie

1.1 Wettelijk kader

1.2.1 Uitleg artikel 45 Awir
Belangrijk is dat de voornoemde uitleg van artikel 45 Awir ook
aansluit bij de in de jurisprudentie gekozen lijn. Zo heeft het Hof
Den Bosch op 15 juli jl.9 bevestigd dat huurtoeslag een tegemoetkoming is in de zin van artikel 45 Awir en daarom door de in dit
artikel neergelegde (en hiervoor besproken) regeling wordt bestreken. Het Hof deed dit in navolging van een flink aantal eerdere
instanties.10 Voorgaande betekent volgens het Hof concreet dat het
bepaalde in artikel 45 lid 1 aanhef en onder a Awir toestaat dat de
verhuurder van de woning beslag mag leggen op de aan die huurder toekomende huurtoeslag, wegens de niet-nakoming van diens
betalingsverplichting uit hoofde van de huurovereenkomst. Deze
uitleg sluit mijns inziens feilloos aan bij de systematiek en tekst van
de eerder besproken wettelijke regelingen.

Op het moment dat een niet-betalende huurder op geen enkele
wijze verhaal biedt, bestaat voor een verhuurder de mogelijkheid
beslag te leggen op vorderingen die deze huurder heeft op derden
(derdenbeslag). Bij zo’n derdenbeslag wordt beslag gelegd op een
partij die buiten het geschil van de verhuurder en de huurder staat.
Nu een beslag op periodieke betalingen in beginsel tot de (rechtsgeldige) beslagmogelijkheden behoort, rijst in casu de vraag of een
beslag onder de Belastingdienst op de te verstrekken huurtoeslag
wettelijk toelaatbaar is.
Artikel 3:276 BW stelt in dat kader dat een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar kan verhalen, tenzij
de wet of een overeenkomst anders bepaalt.3 Artikel 475a lid 1 Rv
bepaalt meer in het bijzonder voor het executoriaal derdenbeslag
dat het beslag zich niet uitstrekt tot vorderingen of zaken die volgens de wet niet voor beslag vatbaar zijn. Een voorbeeld van zo’n
verbod is artikel 45 van de Algemene wet inkomensafhankelijke
regelingen (hierna: Awir).4 In dit artikel wordt een beslagverbod
geformuleerd op een tegemoetkoming, zoals bijvoorbeeld de
huurtoeslag. Dit verbod strookt met de gedachte dat een toeslag
dient te worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is bestemd
(de boter-bij-de-vis gedachte).5
Op deze hoofdregel bestaan ingevolge artikel 45 lid 1 sub a en b Awir
uitzonderingen. Eén van die uitzonderingen is de schuld van de prestatie waar de toeslag op ziet. Zo is een tegemoetkoming in de kosten
van huur (de huurtoeslag) in principe niet voor beslag vatbaar, tenzij
het gaat om verzekering of verhaal van een vordering die ontstaan
is uit de verhuur (de huurschuld).6 De verhuurder kan derhalve op
grond van artikel 45 lid 1 sub a Awir een rechtsgeldig derdenbeslag
op de huurtoeslag onder de Belastingdienst leggen, mits het beslag
voortvloeit uit de huurschuld van een huurder waar op het moment
van beslagleggen een huurovereenkomst mee is gesloten.
Voorgaande interpretatie sluit aan bij de wetsgeschiedenis omtrent
dit onderwerp, waarin wordt overwogen:
“Wanneer de belanghebbende zijn betalingsverplichtingen jegens
de verhuurder niet voldoet, is het billijk dat door de verhuurder
verhaal gezocht kan worden op de tegemoetkoming. De tegemoetkoming is immers bedoeld om de belanghebbende beter in staat te
stellen aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, juist als
het gaat om die prestaties.”7
Samengevat bestaat er in beginsel voor onder andere toeslagen
een beslagverbod, maar worden op grond van artikel 45 lid 1 sub a
Awir de volgende drie uitzonderingen gemaakt:8
• De verhuurder kan vanwege een huurschuld beslag leggen op de
huurtoeslag;
• De zorgverzekeraar kan vanwege een premieschuld voor de
basisverzekering beslag leggen op de zorgtoeslag;
• Een kinderopvanginstelling kan vanwege een kinderopvangschuld beslag leggen op de kinderopvangtoeslag.
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1.2.2 Reikwijdte beslag op huurtoeslag
Hetzelfde Hof Den Bosch schept bovendien (en met name) duidelijkheid over de reikwijdte van de genoemde beslagmogelijkheid:
hoe nauw moet het verband tussen de huurschuld en de huurtoeslag zijn om beslag te mogen leggen onder de Belastingdienst? Uit
deze uitspraak volgt dat louter de huidige verhuurder, waar op dat
moment een huurovereenkomst mee is gesloten, beslag kan leggen op de huurtoeslag. Beslag op de huurtoeslag gelegd door een
oude verhuurder van een andere woning is onrechtmatig en moet
– indien reeds gelegd – worden opgeheven. De rechter stoelt deze
overweging met name op de wetsgeschiedenis. Hieruit valt af te
leiden dat de wetgever niet een dusdanig ruime beslagmogelijkheid
heeft willen creëren, dat ook beslag kan worden gelegd op huurtoeslag ter executie van vorderingen uit andere huurovereenkomsten
dan die in verband waarmee de toeslag is verleend. Daarnaast leidt
het Hof uit de formulering van artikel 45 lid 1 onder a Awir af dat
er bij dergelijke beslagen sprake is van een te ver verwijderd verband. Het Hof besluit dit in navolging van de Rb. Den Haag,11 die
in haar vonnis bovendien met klem benadrukt dat de verhuurder
alleen beslag mag leggen op de huurtoeslag wegens het niet betalen
van de huur.
Dat een schending van voornoemde beslagregels ook tuchtrechtelijke consequenties kan hebben voor een gerechtsdeurwaarder, blijkt uit een tuchtrechtelijke uitspraak van de Kamer voor
Gerechtsdeurwaarders.12 In deze zaak had de gerechtsdeurwaarder
beslag gelegd op de huurtoeslag uit hoofde van een reeds beëindigde huurovereenkomst. De Kamer achtte de klacht hieromtrent
gegrond: het beslag werd gelegd in strijd met de wettelijke bepalingen en het duurde te lang voordat de gerechtsdeurwaarder op dit
onjuiste standpunt terugkwam. De betreffende deurwaarder kreeg
de maatregel van berisping opgelegd.
Volledigheidshalve merk ik op dat de Rb. Almelo13 en de Rb.
Limburg14 anders oordelen: ingevolge deze uitspraken kan een
verhuurder uit het verleden wel beslag leggen op de huurtoeslag
die bedoeld is voor een woning van een andere verhuurder. Het
toepassingsgebied van artikel 45 Awir wordt in deze uitspraken
zeer ruim uitgelegd. Nu de uitspraak van de Rb. Limburg echter
in juli 2014 op dit specifieke punt is vernietigd door het Hof Den
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Bosch15 en de uitspraak van de Rb. Almelo gedateerd is, ga ik ervan
uit dat de door het Hof Den Bosch en de Rb. Den Haag geformuleerde regels de heersende leer betreffen. Executoriaal derdenbeslag op huurtoeslagen gelegd door een oude verhuurder uit hoofde
van een verlopen huurcontract (voor een andere woning) is naar
huidig recht niet mogelijk.16
Deze uitleg is in mijn optiek ook de enige (dogmatisch) juiste
uitleg: de betalingsverplichting uit hoofde van de oude huurovereenkomst is niet de oorzaak van de huurtoeslag die de huurder
op grond van zijn huidige huurovereenkomst ontvangt. Het zou
naar mijn mening dus in strijd met de eerder geciteerde wetsgeschiedenis zijn, als beslag kan worden gelegd op de huurtoeslag ter
executie van vorderingen uit een andere huurovereenkomst dan die
in verband waarmee de toeslag is verleend.17
2. Beslagvrije voet
2.1 Wettelijk kader
Onder een rechtsgeldig beslag valt in beginsel de gehele huurtoeslag.18 De vordering tot periodieke betalingen van huurtoeslag
wordt immers niet genoemd in de limitatieve opsomming van
artikel 475c Rv, waardoor de beslagvrije voet op grond van deze
bepaling niet aan de huurtoeslag verbonden is. Naast artikel 475c
Rv bestaat voor de huurder echter nog een mogelijkheid om de
beslagvrije voet aan de vordering tot betaling van de huurtoeslag
te verbinden, namelijk middels een verzoek aan de kantonrechter
(art. 475f Rv).19 Uit de memorie van toelichting20 en een rapport
van de Nationale ombudsman21 blijkt dat de huurder een dergelijk
verzoek tot het toepassen van de beslagvrije voet ook eerst aan de
gerechtsdeurwaarder kan voorleggen. De gerechtsdeurwaarder
mag bij een dergelijk verzoek niet standaard naar de kantonrechter
verwijzen en zal dit verzoek dus serieus in behandeling moeten
nemen. Als het verzoek desondanks door de gerechtsdeurwaarder
wordt afgewezen, kan de huurder de kantonrechter alsnog verzoeken de beslagvrije voet van toepassing te verklaren. Voorwaarden
voor de toewijzing van dit verzoek zijn dat de huurder aantoont
(1) dat er sprake is van een vordering tot weerkerende betalingen
en (2) dat hij over onvoldoende middelen van bestaan beschikt.22
Als de kantonrechter een verzoek op de voet van artikel 475f Rv
honoreert, moet de verhuurder rekening houden met het bepaalde
in artikel 475b Rv. Uit dit artikel blijkt immers dat als er op een
beslag onder een derde tot periodieke betalingen een beslagvrije
voet is verbonden, het beslag slechts geldig is voor zover de periodieke betaling de beslagvrije voet overtreft. Met andere woorden,
door het beslag op de huurtoeslag mag de huurder niet minder dan
(grofweg) 90% van de bijstandsnorm aan inkomen overhouden.
Bij niet bijzonder bemiddelde huurders kan het dus zo zijn dat
slechts een gedeelte van de huurtoeslag vatbaar is voor beslag.
Deze bepalingen gaan uit van de gedachte dat degene die zijn
noodzakelijke uitgaven uit periodieke inkomsten moet bekostigen
wel een zekere bescherming behoeft, maar slechts in dier voege
dat hij ‘‘voor de lopende kosten van het bestaan nog juist genoeg
in handen moet krijgen, ook al ligt er beslag op dit inkomen.’’23 De
wetgever wil immers voorkomen – en dat lijkt mij een legitiem
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doel – dat iemand wegens beslag op al zijn inkomsten een beroep
op de bijstand moet doen.24
2.2 Jurisprudentie
Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in een (zeer) recente uitspraak25 – en in navolging van de Rb. Arnhem26 en de Rb. Den
Haag27 – de besproken reikwijdte van artikel 475f Rv bevestigd.
Het Hof oordeelt in deze uitspraak dat de huurtoeslag een vordering van de schuldenaar tot weerkerende betalingen in de zin van
artikel 475f Rv betreft. Er is volgens het Hof ‘‘geen reden om aan te
nemen dat de ratio van artikel 475f Rv zich ertegen verzet dat een
beslagvrije voet over de huurtoeslag wordt vastgesteld.’’28
Ook de Rb. Midden-Nederland heeft in een recente uitspraak29
de genoemde reikwijdte van artikel 475f Rv bevestigd. In deze
procedure stelt de huurder zich op het standpunt dat de verhuurder in strijd met artikel 475f Rv handelde, door beslag te leggen op
de huurtoeslag zonder rekening te houden met de beslagvrije voet.
Als gevolg van het beslag houdt de huurder in casu een beslagvrij
inkomen over dat ver onder het sociaal minimum ligt en waarmee
zij – naar eigen zeggen – niet in haar minimale levensbehoeften kan
voorzien. De rechtbank stelt de huurder in het gelijk. De huurtoeslag is immers aan te merken als een vordering tot weerkerende
betaling en de huurder heeft in de onderhavige procedure aannemelijk gemaakt dat zij over onvoldoende andere middelen van
bestaan beschikt.
Uit de genoemde uitspraken volgt meer in het algemeen dat ook de
huurtoeslag behoort tot de in artikel 475f Rv bedoelde vorderingen
tot weerkerende betalingen. Voor de huurder bestaat derhalve de
hiervoor besproken mogelijkheid de kantonrechter op grond van
artikel 475f Rv te verzoeken de beslagvrije voet van toepassing te
verklaren als er beslag op zijn of haar huurtoeslag is gelegd.
3. Conclusie
Voor wat betreft de toelaatbaarheid van een beslag op huurtoeslag, geldt naar huidig recht het volgende. De conclusie is dat een
verhuurder op grond van artikel 45 lid 1 sub a Awir beslag mag
leggen op de aan de huurder toekomende huurtoeslag onder de
Belastingdienst, wegens de niet-nakoming van diens betalingsverplichting uit hoofde van de huurovereenkomst. Zowel de tekst van
de bepaling als de wetsgeschiedenis en jurisprudentie laten daar
geen onduidelijkheden over bestaan. Belangrijk is echter wel dat
de verhuurder c.q. gerechtsdeurwaarder bij een dergelijk beslag
rekening moeten houden met de volgende zaken.
Ten eerste blijkt uit de recent gewezen jurisprudentie dat alleen de
huidige verhuurder beslag mag leggen op de huurtoeslag. Beslag op de
huurtoeslag gelegd door een oude verhuurder – uit hoofde van een
oude huurovereenkomst voor een andere woning – is onrechtmatig.30
Daarbij geldt ten tweede dat de verhuurder louter beslag kan
leggen op de huurtoeslag wegens het niet betalen van de huur.31
Kosten voortvloeiende uit bijvoorbeeld een onrechtmatige daad
– denk aan vernielingen of beschadigingen aan of in het verhuurde
huis – zijn niet vatbaar voor het beslag op de huurtoeslag.
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Voor zover nodig zal de verhuurder – ten derde – rekening moeten
houden met de beslagvrije voet van de huurder. Ondanks dat deze
beslagvrije voet in beginsel niet voor huurtoeslag geldt (art. 475c
Rv),32 heeft de huurder wel de mogelijkheid de gerechtsdeurwaarder c.q. kantonrechter op grond van artikel 475f Rv te verzoeken
een beslagvrije voet toe laten te passen. In dat geval is het beslag
onder de Belastingdienst slechts geldig voor zover de huurtoeslag
de beslagvrije voet overtreft (art. 475b Rv). Voorgaande betekent
dat de verhuurder rekening moet houden met het feit dat het
beslag slechts geldig is als het totale inkomen van de huurder na
beslaglegging (kort gezegd) nog minimaal 90% van de bijstandsnorm bedraagt.33 Het is de beslagleggende verhuurder dan ook aan
te raden op een verzoek tot de toepassing van de beslagvrije voet te
anticiperen, door er bij de beslaglegging rekening mee te houden
dat niet een dusdanig deel wordt beslagen dat de beslagvrije voet
in het gedrang komt. In dat geval loopt de verhuurder het risico dat
in een later stadium een deel van de huurtoeslag – inclusief rente
en proceskosten – terugbetaald moet worden. De huurder heeft de
jurisprudentie op dit vlak immers (heel erg) mee.34
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