BESTUURSREGEL AFWIKKELING DERDENBESLAGEN
Het bestuur van de KBvG;
Gebruikmakend van haar bevoegdheid ex artikel 80 lid 5 Gerechtsdeurwaarderswet en artikel
15 lid 2 Verordening Beroeps‐en gedragsregels gerechtsdeurwaarders;
Ter nadere uitwerking van artikel 1 Verordening Beroeps‐en gedragsregels;
Heeft op 9 februari 2015 de volgende bestuursregel vastgesteld;
Overwegende dat de bestuursregel aanvulling behoeft;
Heeft op 2 november 2015 de volgende bestuursregel vastgesteld.
Informatieverstrekking door de eerst beslagleggend gerechtsdeurwaarder
De KBvG publiceerde in 2005 de richtlijn inzake de informatieverschaffing door de eerste
beslaglegger. Deze richtlijn heeft betrekking op de informatiebevoegdheid ex artikel 475g lid 3
Rv en faciliteert de gerechtsdeurwaarder die voornemens is een cumulatief beslag te leggen.
De wet legt in artikel 475g lid 3 Rv de derdebeslagene de plicht op om aan een informerende
gerechtsdeurwaarder opgave te doen van eventuele gelegde beslagen. Omdat de wet bij
cumulatieve beslaglegging de eerst beslagleggend deurwaarder als verdelende partij aanwijst
(artikel 478 Rv) ligt het voor de hand dat de derde dit ook kan doen bij een bevraging ex
artikel 475g lid 3 Rv. De eerst beslagleggend deurwaarder zal immers de actuele stand van alle
gelegde beslagen voorhanden hebben gezien zijn wettelijke positie als verdelend
deurwaarder. Om die reden is in het memo aangegeven dat de eerst beslagleggend
deurwaarder deze informatie namens de derdebeslagene kan en mag verstrekken. De richtlijn
maakt met het vaststellen van deze bestuursregel integraal onderdeel uit van deze
bestuursregel. De termijn waarbinnen de informatie verstrekt dient te worden moet redelijk
zijn.
Gerechtsdeurwaarder informeert bij eerst beslagleggend deurwaarder
Een gerechtsdeurwaarder die bij een bevraging ex artikel 475g lid 3 Rv de mededeling krijgt
van de potentieel derdebeslagene dat er al sprake is van beslaglegging, informeert
voorafgaand aan de beslaglegging bij de eerst beslagleggend deurwaarder, teneinde te
toetsen of het leggen van het beslag al dan niet zal leiden tot het maken van onnodige kosten.
De eerst beslagleggend deurwaarder beantwoordt dit verzoek met bekwame spoed.
Spoedige kennisgeving van cumulerend beslag aan de eerst beslagleggend
gerechtsdeurwaarder
Het ligt niet voor de hand dat de eerst beslagleggend deurwaarder bij elke verdeling opnieuw
de derdebeslagene zou moeten benaderen om te informeren of er nog een beslaglegger is
bijgekomen. Een cumulerend beslaglegger die door de derdebeslagene conform diens
wettelijke plicht wordt verwezen naar de eerst beslagleggend deurwaarder, stelt de eerst

beslagleggend deurwaarder zo spoedig mogelijk op de hoogte van diens beslag. Indien er ex
artikel 475g lid 3 Rv tevoren is geïnformeerd, dan kan dat al aanstonds na de beslaglegging (de
cumulant is immers dan al bekend met de eerst beslagleggend deurwaarder). In andere
gevallen zal uit de verklaring blijken dat er een eerst beslagleggend deurwaarder is. De termijn
waarbinnen de kennisgeving plaats dient te vinden moet redelijk zijn. Op de eerst
beslagleggend gerechtsdeurwaarder rust vervolgens de plicht om cumulatieve beslagleggers
terstond in de verdeling op te nemen en deze beslagleggers daar spoedig van in kennis te
stellen.
De eerst beslagleggend deurwaarder stelt de beslagvrije voet vast
De eerst beslagleggend deurwaarder stelt de beslagvrije voet vast, welke
verantwoordelijkheid ook al werd vastgelegd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders1.
Cumulatieve beslagleggers die menen dat de beslagvrije voet niet juist is wenden zich tot de
eerst beslagleggend deurwaarder met een beargumenteerde berekening. Dit is in het belang
van de schuldeisers, ook wanneer de beslagvrije voet te hoog is vastgesteld. Immers, bij
aanpassing van de beslagvrije voet bestaat een restitutieverplichting met terugwerkende
kracht.
Eerste beslaglegger verdeelt ook voor de preferente vorderingen
Artikel 478 Rv bepaalt dat als onder de derdebeslagene ten laste van de geëxecuteerde ook
andere beslagen zijn gelegd en niet bij voorbaat vaststaat dat alle beslagleggers uit de door de
derde-beslagene verschuldigde geldsommen zullen kunnen worden voldaan, dat de
deurwaarder die het oudste executoriale beslag heeft gelegd voor de gezamenlijke
beslagleggers int hetgeen de derde-beslagene heeft te betalen of af te geven. De deurwaarder
die het oudste executoriale beslag heeft gelegd int het beslagene overeenkomstig het
bepaalde in artikel 477 lid 2 Rv en zorgt daarna voor verdeling tussen de verschillende
beslagleggers. Ook deurwaarders met een preferente vordering moeten zich melden bij de
oudste beslaglegger. Daarbij wordt de grondslag van de preferentie vermeld. De oudste
beslaglegger draagt zorg voor de juiste verdeling van de gelden.
Echter, wanneer sprake is van een vordering als genoemd in artikel 19 Invorderingswet is van
verdeling geen sprake en kan de schuldeiser van deze vordering op grond van de uitspraak
van de Rechtbank Maastricht op 25 augustus 19942 de inning naar zich toe trekken.
De oudste beslaglegger die beslag heeft gelegd voor een preferente vordering informeert de
cumulerende beslagleggers daaromtrent en informeert hen tevens zodra de preferente
vordering is voldaan en de cumulerende beslagleggers in de verdeling worden opgenomen of
de oudst cumulerend beslaglegger de eerste beslaglegger wordt.
Kosten eerste beslaglegger geen executiekosten
Anders dan bij andere executies (als bijvoorbeeld roerend en onroerend) is er bij een
derdenbeslag geen sprake van dat de eerste beslaglegger ‘executeert’ en de overigen ‘delen
in de opbrengst’. Dat blijkt uit het feit dat artikel 478 Rv spreekt over het ‘innen’ door de
deurwaarder ‘voor gezamenlijke beslagleggers’. Dit houdt in dat er sprake is van simultane
executie. Dat is ook logisch nu elke beslaglegger exact dezelfde kosten maakt en er dus geen
sprake is van meer of andere inspanningen die rechtvaardigen dat de eerste beslaglegger
andere rechten zou hebben bij het afhouden van de kosten. De beslagkosten van de eerste
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beslaglegger zijn derhalve geen executiekosten die in de zin van artikel 3:277 BW preferentie
genieten.
Voortzetting inning door eerst beslagleggend deurwaarder
Als de beslaglegger van de eerst beslagleggend deurwaarder de executie niet voortzet kan de
eerst beslagleggend deurwaarder de inning voor de resterende cumulatieve beslagleggers
voortzetten tot alle beslagen uiteindelijk eindigen.
Beëindiging executie door eerst beslagleggend deurwaarder
Als de beslaglegger van de eerst beslagleggend deurwaarder de executie niet voortzet en de
eerst beslagleggend deurwaarder de inning niet wenst voort te zetten dan dient de eerst
beslagleggend deurwaarder zelfstandig de deurwaarder die het daaropvolgende executoriale
beslag heeft gelegd op de hoogte te brengen van alle bijzonderheden van de verdeling,
waaronder informatie met betrekking tot de (samenstelling van de) beslagvrije voet, als ook
de verdeelzaken aan hem over te dragen in de stand waarin die zich bevinden. De eerst
beslagleggend deurwaarder zal de derdebeslagene, de beslagschuldenaar en alle cumulatieve
beslagleggers met bekwame spoed inlichten dat de eerstvolgende beslagleggend deurwaarder
de verdeling overneemt en de derdebeslagene aan hem moet gaan afdragen. De eerst
beslagleggend gerechtsdeurwaarder staakt zijn werkzaamheden niet eerder dan dat partijen
hem bevestigd hebben dat de verdeling door de hem opvolgende beslaglegger is
overgenomen.
Verdeelkosten bij voorrang voldoen uit de opbrengst
De wetgever kent de eerst beslagleggend deurwaarder een bijzondere vergoeding toe voor de
verdeling van geïnde gelden. Enkel die verdeelvergoeding mag een plaats krijgen boven
andere schulden en dient dus bij voorrang uit de opbrengst te worden voldaan. Dit staat
uiteraard los van de preferentie die eventueel geldt met betrekking tot de vordering zelf. Een
uitzondering binnen dit systeem is het derdenbeslag dat tot uitwinning van roerende zaken
onder een derde leidt: in dat geval zijn de uitwinningskosten (en dat kunnen enkel de feitelijke
kosten van aanplakking en veiling zijn) als executiekosten ex artikel 3:277 lid 1 BW en de
daarbij behorende voorrang aan te merken. Kosten van de verdeling moeten uit de opbrengst
worden voldaan. Het is daardoor niet mogelijk dat een verdeling een negatieve opbrengst
kent en dus kosten aan beslagleggers worden berekend buiten de opbrengst. Om deze reden
is er ook geen reden om een voorschot ter dekking van (verdeel)kosten aan te houden.
Spoedige informatie door de eerste beslaglegger over de verdeelsleutel
De eerst beslagleggend gerechtsdeurwaarder zal zo spoedig mogelijk aan de
mede‐beslaglegger(s) een verdeelsleutel verstrekken en een toelichting op de manier van
berekenen van deze verdeelsleutel, waarin ook wordt vermeld hoeveel in het betreffende
dossier over welke periode wordt ontvangen, en hen informeren over wijzigingen in die
verdeelsleutel.
Een exploot voor meerdere schuldeisers
Het komt voor dat er meerdere derdenbeslagen door dezelfde deurwaarder tegelijk worden
gelegd. Uit tuchtjurisprudentie volgt de lijn dat als een ambtshandeling bij één exploot kán
worden gedaan, dan behoort deze in beginsel ook bij één exploot te wórden gedaan, althans
dient slechts één exploot te worden berekend aan de schuldenaar. Voor de vraag wanneer
diverse beslagen bij één exploot kunnen worden gedaan geldt als uitgangspunt:

-

-

als er beslag wordt gelegd voor één schuldeiser ten laste van één schuldenaar onder
één en dezelfde derdebeslagene voor meerdere titels kan dit bij één exploot;
als er beslag wordt gelegd voor meerdere schuldeisers ten laste van één en dezelfde
schuldenaar en onder één en dezelfde derdebeslagene voor één gezamenlijke titel kan
dit bij één exploot;
in overige gevallen lijkt uit oogpunt van privacy van de schuldenaar voorgeschreven
dat de beslagen bij afzonderlijke processen-verbaal worden gelegd, waarbij voor elke
proces-verbaal het BTAG-tarief als executiekosten wordt opgevoerd. Dit is in lijn met
de jurisprudentie3.

Verdeling bij meerdere schuldeisers
Voor de wijze van verdeling bij beslagen waarbij er meerdere zaken in één proces‐verbaal zijn
opgenomen wordt per schuldeiser verdeeld. Dat wil zeggen dat bij een cumulatief beslag voor
drie schuldeisers in één proces verbaal er per schuldeiser een verdeelzaak wordt aangemaakt.
Een andere opvatting zou er immers toe leiden dat de eerst beslagleggend deurwaarder niet
de (gehele) verdeling doet. Het door hem aan het "multi‐derdenbeslag" toegerekende bedrag
zou na afdracht door de ontvangende deurwaarder weer moeten worden "onderverdeeld"
tussen de verschillende schuldeisers. Aldus wordt de verdeling ten dele verricht door een
ander dan de eerst beslagleggend schuldeiser, hetgeen gezien het stelsel van de wet niet
wenselijk is.
De toekenning van verdeelkosten
Zoals de Notariskamer van het gerechtshof in 200844 al opmerkte: “Noch in de wet, noch in
het BTAG is bepaald of, en zo ja op welke wijze de gerechtsdeurwaarder die verdeelkosten aan
de verschillende beslagen dient toe te rekenen.”
Het Hof heeft overwogen dat verschillende systemen denkbaar zijn voor de toedeling van
verdeelkosten over de verschillende beslagen, maar spreekt zich niet over de (on‐) juistheid
van de methodes uit. Echter, ongeacht welke methode wordt toegepast, in alle gevallen
worden eerst de verdeelkosten verwerkt en daarna wordt het overblijvende nettobedrag
(ponds‐ponds‐gewijs) onder de beslagleggers verdeeld. Dat betekent dat het voor de
respectieve beslagleggers voor de (resterende) vorderingen niet uitmaakt volgens welke
methode de gerechtsdeurwaarder de verdeelkosten boekt, indien er een afdracht door de
derde aan de gerechtsdeurwaarder is gedaan.
Afdracht van de opbrengst
In beginsel wordt de opbrengst iedere maand afgedragen, maar met name bij kleine
opbrengsten ligt een afdracht per kwartaal of halfjaar meer in de rede. In zaken die
levensonderhoud betreffen wordt na elke inning afgedragen. De eerste beslaglegger zal de
andere beslagleggers informeren over zijn beleid op dit punt. In zaken die levensonderhoud
betreffen wordt na iedere verdeling afgedragen. Kosten van de verdeling moeten uit de
opbrengst worden voldaan. Het is daardoor niet mogelijk dat een verdeling een negatieve
opbrengst kent en dus kosten aan beslagleggers worden berekend buiten de opbrengst. Om
deze reden is er ook geen reden om een voorschot ter dekking van (verdeel)kosten aan te
houden. Tenslotte wordt de opbrengst pas afgedragen als de wet een afdracht niet in de weg
staat, bijvoorbeeld omdat het beslag zich nog niet in de executoriale fase bevindt of omdat er
geschil of onduidelijkheid is over de verdeling.
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Verplicht gebruik modelformulier ‘Bepaling beslagvrije voet’
Het bestuur heeft naar aanleiding van de door de ledenraad overgenomen aanbevelingen van
de commissie Werkprocessen beslag op inkomsten een modelformulier ‘Bepaling beslagvrije
voet’ ontwikkeld. Dit modelformulier is in de bijlage bij deze bestuursregel opgenomen. De
deurwaarder vraagt de schuldenaar door middel van dit modelformulier naar de gegevens die
van belang zijn voor het vaststellen van de beslagvrije voet. Het modelformulier bestaat uit
een begeleidende brief, een vragenlijst en een toelichting. In het werkproces rondom het
beslag op inkomsten voegt de deurwaarder dit modelformulier toe bij de overbetekening van
het beslagexploot en – indien de gegevens nog niet zijn aangeleverd – bij het doorsturen van
de verklaring derdenbeslag. De deurwaarder voegt het modelformulier achter het document
waaraan het wordt toegevoegd. Het is de deurwaarder niet toegestaan om het
modelformulier inhoudelijk te wijzigen. De bijsluiter ‘Loonbeslag komt door dit
modelformulier te vervallen.
Bij de overbetekening van het beslagexploot voegt de deurwaarder tevens een berekening
van de beslagvrije voet op basis van de hem dan bekende gegevens. De nog ontbrekende
gegevens worden in de berekening met € 0,00 aangegeven. De deurwaarder, niet zijnde de
eerst beslagleggend deurwaarder, voegt geen berekening van de beslagvrije voet bij.
Overgangsbepaling
Deze bestuursregel is op 17 december 2015 bekendgemaakt aan de leden van de KBvG en
treedt in werking op 1 februari 2016. De bestuursregel afwikkeling derdenbeslagen, zoals
bekendgemaakt op 9 februari 2015, komt bij de inwerkingtreding van deze bestuursregel te
vervallen.
Den Haag, 2 november 2015

Bijlage: modelformulier ‘Bepaling beslagvrije voet’.

Bijlage: modelformulier ‘Bepaling beslagvrije voet’

Naam gerechtsdeurwaarder
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon/fax/e-mail
Naam geadresseerde
Adres
Postcode
Plaats
Plaats, [datum]
Ons kenmerk:
Onderwerp: Bepalen van het inkomen dat u vanaf nu ontvangt
Geachte heer/mevrouw [naam],
Hierbij laten wij u weten dat wij beslag hebben gelegd op uw inkomen (uw loon of uitkering). Dit betekent dat uw
inkomen niet meer volledig aan u wordt uitbetaald. U ontvangt slechts een deel van uw inkomen. Het andere deel
wordt gebruikt om uw schulden mee af te betalen.
Welk bedrag ontvang ik zelf nog?
Hoe hoog het bedrag is dat u zelf blijft ontvangen, rekenen wij voor u uit. Dit bedrag is namelijk afhankelijk van uw
inkomsten en uitgaven. Het wordt ook wel de beslagvrije voet genoemd: het minimumbedrag dat u nodig heeft voor
uw belangrijkste levensbehoeften. Denk bijvoorbeeld aan de huur die u betaalt voor uw huis, of het bedrag dat u
uitgeeft aan dagelijkse boodschappen voor u en de leden van uw huishouden. Ook de premie voor uw
zorgverzekering valt hieronder.
Wij hebben informatie van u nodig om uw beslagvrije voet uit te rekenen. Zorg er daarom voor dat u de vragen
beantwoordt die op de vragenlijst bepaling beslagvrije voet staan. U ontvangt de vragenlijst als bijlage bij deze
brief. Vul deze vragenlijst in en stuur deze op naar het adres bovenaan deze brief. Het is heel belangrijk dat u de
vragen compleet en correct beantwoordt. In sommige gevallen moet u ook aantonen dat uw antwoorden correct
zijn. Stuur daarom (bank)afschriften of loonstroken mee als uw antwoorden hierop bevestigd staan. Dit zijn
bewijsstukken, zodat wij zeker weten dat uw antwoorden correct zijn en dat u de beslagvrije voet ontvangt die hoort
bij uw persoonlijke situatie.
Wie helpt mij bij het beantwoorden van de vragen?
Heeft u moeite met het beantwoorden van de vragen? Lees dan de toelichting die u ook als bijlage ontvangt. Mocht
u daarna toch nog vragen hebben, dan kunt u altijd hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij:
 Het Juridisch Loket - www.juridischloket.nl Telefoonnummer: 0900 – 8020
 Een sociaal raadsman - www.sociaalraadslieden.nl
U kunt ook direct contact met ons opnemen. Ons telefoonnummer is [telefoonnummer]. Wij zijn bereikbaar op
werkdagen, van [tijd] tot [tijd]. Onze website is www.[gerechtsdeurwaarder].nl.
Hoogachtend,

De deurwaarder
Bijlage 1: vragenlijst bepaling beslagvrije voet
Bijlage 2: toelichting vragenlijst

Bijlage 2

Toelichting vragenlijst
In deze bijlage krijgt u extra informatie voor het invullen en opsturen van de vragenlijst.
Vul de vragenlijst compleet en correct in
Om uit te rekenen welk deel van uw inkomsten u zelf blijft ontvangen, hebben wij (financiële) informatie
van u nodig. Wij stellen u daarom vragen over vijf zaken. Op deze bladzijde leggen wij u precies uit welke informatie
dat is. Het is namelijk heel belangrijk dat u de vragen compleet en correct beantwoordt. U bent er zo zélf
verantwoordelijk voor dat u het bedrag ontvangt waar u recht op heeft. (En zo voorkomt u dat de beslagvrije voet niet
past bij uw inkomsten en uitgaven.)
Let op:
 Zorg ervoor dat u alle vragen compleet en correct beantwoordt. Soms hoeft u alleen maar het goede
antwoord te omcirkelen. Soms hoeft u alleen maar bedragen of aantallen in te vullen.
 Heeft u (bank)afschriften waarop uw antwoorden bevestigd staan? Stuur deze dan mee. Dit zijn bewijsstukken,
zodat wij zeker weten dat uw antwoorden correct zijn en dat u de beslagvrije voet ontvangt waar u recht
op heeft.
 Heeft u geen partner? Geef dan alleen antwoord voor uzelf.
 Verandert uw (financiële) situatie? Geef dit dan direct aan ons door.
Onderdeel 1: uw persoonlijke gegevens (en die van uw partner, als u die heeft)
Bij deze vragen geeft u antwoorden voor uzelf en voor uw partner. Heeft u geen partner? Dan hoeft u alleen
antwoord te geven voor uzelf. Bij het aantal leden van uw huishouden gaat het niet alleen om u en uw partner, maar
ook om inwonende minder- of meerderjarige kinderen en overige personen, zoals een inwonende ouder, broer of
zus.
Onderdeel 2: uw inkomsten
Ontvangt u loon, een uitkering of partneralimentatie? Tel dan al deze bedragen bij elkaar op, zodat wij weten wat uw
inkomen per week, 4 weken of maand is. Ook de volgende zaken zijn bijvoorbeeld inkomsten en moet u hierbij
optellen:
 huur die u ontvangt (als u of uw partner iets verhuurt);
 een voorlopige teruggave van de Belastingdienst (als u of uw partner deze ontvangt).
Onderdeel 3: uw woonkosten
Het kan zijn dat u huurtoeslag ontvangt. Of u wel of geen toeslag ontvangt, hangt af van uw inkomen en dat van uw
partner. U ontvangt geen huurtoeslag als uw inkomen boven een bepaald bedrag uitkomt. Ook kan het zijn dat u
geen huurtoeslag ontvangt, omdat de Belastingdienst een schuld van u verrekent, of omdat iemand beslag heeft
gelegd op uw toeslag. Vult u in deze gevallen € 0,00 in bij de huurtoeslag.
Onderdeel 4: uw zorgkosten
Het kan zijn dat u zorgtoeslag ontvangt. Of u wel of geen toeslag ontvangt, hangt af van uw inkomen en dat van uw
partner. U ontvangt geen zorgtoeslag als uw inkomen boven een bepaald bedrag uitkomt. Ook kan het zijn dat u
geen zorgtoeslag ontvangt, omdat de Belastingdienst een schuld van u verrekent, of omdat iemand beslag heeft
gelegd op uw toeslag. Vult u in deze gevallen € 0,00 in bij de zorgtoeslag.
Onderdeel 5: uw kinderbijslag en kindgebonden budget (als u dat ontvangt)
Heeft u kinderen? Dan krijgt u misschien kinderbijslag en/of een kindgebonden budget. Een kindgebonden budget is
een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Hoe hoog het bedrag is dat u ontvangt, hangt af van de
hoogte van uw inkomen, hoeveel kinderen u heeft en hun leeftijd. Als u al uw inkomsten bij elkaar optelt, is dat uw
verzamelinkomen. Voorbeelden van inkomsten kunt u vinden in de toelichting bij onderdeel 2. Wilt u weten wat uw
verzamelinkomen is van een bepaald jaar? Kijk dan op uw belastingaanslag van dat jaar. Uw verzamelinkomen staat
daarop aangegeven.

