
50% meer digitale beslagen op inkomsten of bankrekening! 
 
Over 2018 zijn er 33.614 e-derdenbeslagen gelegd. Deze beslagen zijn door de 
gerechtsdeurwaarder digitaal gelegd bij de derde beslagene. Dat zijn er bijna 50% meer dan in 
2017. Bij een trend waarin het aantal beslagen daalt (van 293.600 in 2017, 265.000 in 2018) is 
de toename van 50% opvallend en bemoedigend. De populariteit is verklaarbaar als we naar de 
verschillen met het traditionele derdenbeslag kijken. 
 
Derdenbeslag 
Dit kan worden gelegd als het vonnis of dwangbevel betekend is aan de beslagene en er bevel 
is gedaan om aan het vonnis te voldoen. Bij het reguliere derdenbeslag bezoekt de 
gerechtsdeurwaarder de derde-beslagene (meestal de bank, werkgever of 
uitkeringsverstrekker) en legt ter plaatste het beslag. Daarvan geeft hij een afschrift van het 
proces-verbaal van beslag aan de derde-beslagene. Derdenbeslag kan worden gelegd op 
inkomsten zoals loon, uitkering, pensioen of op vorderingen die de beslagene heeft op de 
derde-beslagene. 
 
e-derdenbeslag  
Deze wordt digitaal betekend. De gerechtsdeurwaarder maakt het proces-verbaal van beslag 
op en stuurt dit naar de derde-beslagene. Die heeft daarvoor expliciet aangegeven digitaal 
beslagen te willen ontvangen via www.registerederdenbeslag.nl. Groot voordeel voor de 
derde-beslagene is dat de beslagen administratief makkelijker en sneller te verwerken zijn. 
Voordeel voor de beslagene zelf kan - bijvoorbeeld bij een bankbeslag - zijn dat de bank 
minder kosten maakt en doorbelast. 
 
Daling 
De afgelopen jaren laten een trend zien waarin door gerechtsdeurwaarders steeds minder 
beslagen worden gelegd. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Diverse 
preventiemaatregelen van de overheid en schuldeisers zorgen voor minder schulden. Ook 
hebben meer mensen werk en geld door de groeiende economie. Gevolg is dat 
gerechtsdeurwaarders minder incasso-opdrachten ontvangen en logischerwijs dus ook 
minder beslagen. Tot slot voorkomt ook het Digitaal Beslag Register (DBR) dat er beslagen 
worden gelegd. Gerechtsdeurwaarders kunnen immers in het DBR of bij een beslag op 
inkomsten zien of er betalingen zijn te verwachten. 
 
Stijging 
Waar de gewone derdenbeslagen elk jaar met ongeveer 10% dalen neemt de inzet van e-
derdenbeslagen dus toe. Verklaarbaar, want aan het e-derdenbeslag zitten - voor alle 
betrokkenen - veel voordelen. Zo hoeft de gerechtsdeurwaarder niet meer naar de balie om 
na te vragen aan wie hij het beslag mag afgeven en is de privacy van de beslagene beter 
beschermd. Naast het voordeel van de grotere snelheid door de digitale communicatie sneller 
komt dus ook het voordeel van de beter beschermde privacy. 
 

Beslagvrije voet 
Het is voor de derde-beslagene op dit moment nog niet mogelijk om digitaal het 
verklaringsformulier (wat valt er onder het beslag) in te dienen. Dat is een logische 
vervolgstap. Digitaal versnelt immers de afwikkeling van het derdenbeslag. Een bankrekening 



kan bijvoorbeeld eerder worden vrijgegeven. Ook bij een beslag op periodieke inkomsten zou 
het digitaal verklaren door de derde-beslagene helpen de beslagvrije voet (BVV) accurater 
vast te stellen. 
 
Schuldenwijzer 
Het e-derdenbeslag sluit goed aan bij ontwikkelingen als de vereenvoudigde beslagvrije voet 
en Schuldenwijzer. Als Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders zorgen we 
met deze initiatieven voor verbeteringen van het huidige systeem en meer inzicht. Via 
Schuldenwijzer kunnen burgers dit jaar, door met hun DigiD in te loggen, direct zien welke 
beslagen door welke gerechtsdeurwaarders op hun inkomsten zijn gelegd. 
 
Toekomst 
e-Derdenbeslagen en inloggen zijn de toekomst, zijn niet te vermijden en . Het is dan ook te 
hopen dat de overheid snel aansluit bij deze ontwikkelingen. Overigens is het fysieke contact 
aan de deur dus nóg belangrijker geworden. Dáár immers moet de deurwaarder vaststellen of 
de ontvanger begrijpt wat er gebeurt en verwijzen naar een hulpverleners als dat niet zo is.  
 

Heeft uw instelling of bedrijf veel te maken met derdenbeslagen? Neem contact op met de 
KBvG als u óók wilt gaan werken met e-derdenbeslagen. 

 
Paul Otter is gerechtsdeurwaarder en bestuurslid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van 
Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De KBvG zorgt voor een goede beroepsuitoefening door de 
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