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Hooggeachte heer Dekker,
De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft met
belangstelling kennisgenomen van het consultatiedocument tot herziening van de
Wet tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen.
Wij hebben hier puntsgewijs een aantal opmerkingen.
Afschaffen van de verjaring
Sinds de invoering van de WHAV (lex Mulder) zijn aan gerechtsdeurwaarders zeer
grote aantallen dwangbevelen ter executie gesteld. Vaak is de tenuitvoerlegging
tussentijds beëindigd in verband met intredende verjaring. Het is wellicht mogelijk in
de toelichting duidelijker aan te geven wat het beleid zal zijn met betrekking tot door
het CJIB teruggenomen dwangbevelen. Worden deze opnieuw uitgezet?
Invordering door civiel derdenbeslag
Artikel V van het wetsvoorstel (zie ook pagina 16 van de MvT) maakt de bepalingen
van de nieuwe wet vereenvoudiging beslagvrije voet van overeenkomstige
toepassing op een strafvorderlijk periodiek beslag. Echter, de

bevragingsmogelijkheden van artikel 475ga Rv en de bevoegdheid tot gebruik van
persoonsgegevens van artikel 475gb Rv worden daarin niet meegenomen.
Indien verhaal wordt genomen op een vordering van de veroordeelde tot periodieke
betaling, is de regeling omtrent de beslagvrije voet van toepassing. Het is van belang
dat die beslagvrije voet op een correct wijze wordt berekend. Ook in dit kader dient
de executant derhalve te beschikken over (onder meer) de juiste informatie uit de
BRP, de UWV-polisadministratie en de systemen van de belastingdienst inzake de
voorlopige teruggave en toeslagen.
Voor de correcte uitvoering van de beslagvrijevoetregelgeving, is het van belang dat
elke (vereenvoudigd) beslagleggende partij of invorderaar dit op een zelfde wijze
doet. Het is daarvoor noodzakelijk dat elk van die partijen de aan de berekening ten
grondslag liggende informatie op identieke wijze uit dezelfde bronnen verkrijgt. Een
verwijzing naar de artikelen 475ga en gb Rv ligt in dit kader derhalve voor de hand.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat in het verwachte wetsvoorstel
‘Modernisering beslag- en executierecht’ ook bij verhaal op, kort gezegd,
bankrekeningen een van de belslagvrije voet afgeleide regeling wordt beoogd. De
KBvG gaat ervan uit dat die in het civiele recht te introduceren waarborg
waarborgen ook in het strafrecht zullen worden geëerbiedigd.
De KBvG is uiteraard ten zeerste bereid om, indien gewenst, een nadere toelichting
te geven. Wij geven toestemming om deze reactie te publiceren.
Hoogachtend,
Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
J. Nijenhuis, bestuurslid

