Bankbeslag kan effectiever én met een kleinere kans op problemen
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Door een bankbeslag kan de beslagvrije voet worden aangetast; hierdoor
kunnen schuldenaars onder het bestaansminimum komen. Een onwenselijke
situatie. Om dat te voorkomen werkt de KBvG aan een advies waarin zij
bepleit dat de gerechtsdeurwaarder vóór het leggen van een beslag
bankinformatie kan opvragen.
Neem Jan. Een gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen op de bezittingen van
Jan als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. Een vorm daarvan is
bankbeslag; hij legt dan beslag op tegoeden die Jan bij een bank heeft. Dat
betreft niet alleen zijn bankrekening, maar ook zijn spaar‐ of
beleggingsrekening.
Als zowel bankbeslag als loonbeslag wordt gelegd, kan een probleem ontstaan.
Het is dan mogelijk dat de beslagvrije voet van Jan wordt geraakt door het
bankbeslag. Om dat te voorkomen is in januari 2016 een grote stap vooruit
gemaakt door gerechtsdeurwaarders met het Digitale Beslag Register (DBR).
Daarmee kan een gerechtsdeurwaarder zien of er beslag is gelegd op Jan’s
loon. En daarmee wordt de kans op een bankbeslag dat de beslagvrije voet
treft aanzienlijk verkleind.
Wat is de beslagvrije voet?
Iedereen heeft recht op een bestaansminimum, waarmee hij de essentiële
zaken in het leven (dak, warmte, eten) kan betalen. Een beslagvrije voet is in
het algemeen 90% van het bedrag dat iemand aan bijstandsuitkering zou
ontvangen. Stel dat Jan een alleenstaande van 22 jaar is, dan is zijn
bijstandsuitkering maandelijks € 982,79. De beslagvrijevoet van Jan is dan €
884,51. Als loonbeslag is gelegd, krijgt Jan dit bedrag gestort op zijn
bankrekening. Als vervolgens ook bankbeslag wordt gelegd, kan de beslagvrije
voet alsnog onder het beslag vallen en komen de inkomsten van Jan onder het
bestaansminimum.
Pas inzicht na bankbeslag
Waarom leggen gerechtsdeurwaarders eigenlijk beslag op een bankrekening?
Omdat bankbeslag een effectieve en rechtvaardige manier is om te zorgen dat
Jan betaalt wat de rechter heeft bepaald. Jammer is dat de
gerechtsdeurwaarder pas ná het leggen van het bankbeslag weet hoeveel

tegoeden Jan heeft. Want dan pas geeft de bank dat aan. Maar dan zijn de
kosten van de gerechtsdeurwaarder en de bank al gemaakt. In de praktijk blijkt
vaak dat er wel een spaarrekening is, waardoor het bankbeslag ervoor zorgt
dat Jan toch betaalt wat in het vonnis staat. Maar die spaarrekening is er niet
altijd. Dan bestaat het gevaar dat Jan door het bankbeslag minder dan het
bestaansminimum krijgt.
Lacune in de wetgeving
Helaas is er nog geen wetgeving die dat verhindert. In de ideale situatie kan de
gerechtsdeurwaarder vóór het leggen van een beslag nazien of er een
bankrelatie is en zelfs het banktegoed inzien. Als die tegoeden boven de
beslagvrije voet uitkomen, is een bankbeslag gerechtvaardigd. Zo niet, dan
zorgt hij voor een andere oplossing. Zover is het nog niet, maar de KBvG werkt
hard aan een preadvies hiervoor. Hopelijk leidt dit snel tot betere wetgeving.
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