HOE BESLAGVRIJ IS DE BESLAGVRIJE VOET?

Hoe beslagvrij is de beslagvrije
voet?
ln deze bijdrage wordt onderzocht op welke wijze de beslagvrije voet in de praktijk moet worden toegepast
en of het noodzakelijk is om te komen tot wetsw'rjzigingen zoals voorgesteld in het rapport Paritas Passé.

n lrct rilpport l)lu'itlts

l)lrssct r.i1n voorstcllcn gcfonnu-

lccrcl onr tot ccn l'rctcr"c vcr"houclirrg tusscn clc vcrschillenclc bcliutgcrt vrur scltulclciscrs tc l<onre n., z.()wcl <lrtclcr'lirrg irls
irr vcrhouclins tot clc schulclcrrrrrlr'. [)c voorstcllcn sta:.rtt ttict
o1-r zichzclf crr pirssen in clc llchocftc ccn Ílr'otcr cvcrrwicht
rrr,rrr tc brengcn tusscn clc bcscltcrnrirrg vrtrt clc llclanÍlcn vLln
clc clcbitcur tcgcnovcr clc bclrurllcn vlut clc crcclitcur. Irr clrtt

liclrt l<urrrcn ool< hct repport vrtrt Mcijsscrr crr.forrgblocclr
cn hct rcccntc rrlpport v:.ln I{ijsclijl< cn Nilcnlruis voor clc
KBv(it worclcrr gczicn., cvcnals clc rlrurpilssirtgcrt in clc llcslrrgsyllabus in jurri 20 I l* cn hct rrtpport vrtn clc Nrtiortrtlc
Orrrl'ruclsrneur cl.cl. l7 1t'trLrr.lri 2() l.i.t

Op gr<rncl viur :.rrtil<cl .i:276 tl\)í

l<rtrt ccn scltulclciscr ziclr
vcrhrrlcrr op rrllc gocclcrcn vlut zijrr sclrulclcrrrlrlr; tcrtzij clc wct
<lf ccrr overccrrl<<>rnst rtrrclcrs bcparrlt. Tcr gclcgcrrhcicl v:,u'l
cle irrvocrir.rg vrrrr hct NllW pcr I lanu:rri lc)c)z is clat rrrtikcl
in clc plaats gctrcclcn vrln rlrtil<cl I177 ll\í. Hct bcginscl clrt
cie sclrulclcrr:.lr.lr nl ct t.ijrr gclrclc vcrnroscn illursprrll<clijl< is.,
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N.

Jungmann e.a., Paritas

Passe,

debiteuren en crediteuren in de knel door

ongelijke incassobevoegdheden, KBvGis-Gravenhage 201 2, zie ook A.J.

Moerman en l. van den Berg,'Paritas passel

2

BER 201

2, nr.3, pag. 13.

M. Meijssen en A.W. Jongbloed, Conservatoir beslag in Nederland, zekerheid en pressiemiddel, SDU, 's-Gravenhage 2010.
J.

is alclus gchrrrrclheafcl ,,'/,tl lrct rrrct ccn vcr"l'rctcring vrln

clc

rcclactic.-

lrcn uitzorrclcrirrg op hct uitgrtngsl'turtt clat clc

scltulclciscr'

nrct t.i1t't gclrclc vcnrl()Ílcn irtstrr:.tt voor clc v<llcl<lcrtirrg vrln
t.iyn sclrulclcrr,' virrclt nrcn irr clc ccrstc plrtrtts irr clc vcr'nrogcnsl'lcstrrrrclclclcn clic rtict v()or' ovcrclt'rtcltt v:.ttbltrtt'
zijrr.* Tcvcns is wcttclijl< vrrstgclcgcl clat bctrraalclc zrrl<crt

cn vorclcringcrt als z.<lclltttig,

cl;.rn

wcl tot ccn in clc wct

gcclcfirriccrclc onrvnlnÍ1,, rrict v()or vct'ltrrrrl vrttbrtrtt' 'r.i1r't. Z<t
is in rrrtil<cl 47 5a l{v bcpaelcl clat irrlrouclingcrt vo()r' socirtlc

nict vrrtl'rlt t'tr t,ijn v<l<lr l'rcslltg" cn in artiliclcrt
5b c.v. l{v clet bij bcslrÍl op ccn pcrioclicl<c uitl<crins ccn
bcslagvrijc voct gclclt.' tcrwijl ertil(cl 45 A\)íllti" bcsleÍl op
zor'lStocslrrscrr irr [rcgirrscl rrict tocstr'rrtt. Tcrr ltlrttz.ictt vr.ln
clc nroÍlclijl<hcicl v()or ccn schulclciscr zich tc vcrltrtlcn ()p
zrrl<crr., sluitcrt rnct nrlnrc clc rrrtil<clcn 447 cn 448 I{v., crt clc
artil(clcn 2l cn 295 I'w beparrlclc zrrkcn vrur vcrhartl uit.
[)aru'nrlr'rst vrtlt - v<lrlr clc v<>llcclighcicl - tc wijzcn r>p zrtl<ctt
clic bcstcrncl t,i1t't v()()r clc opcnl'rrtrc clicnst (artil<cl 436
Itv).' strijcl nrct hct opcnbrrrr bclang (artil<cl 471) Itv).' clc
Vorrtrcrl<urrg vrtrt ertil<el 7:3 I]\)í wrlr,lt'cloor clc (vcrl<ochtc)
rcgistcrzlrirl< tijclclijl< nict nrccr l<rtrt worclcrr uitgcwonncn
tcn lrrstc viln clc vcrl<opcr cn op artil(cl 2lid.l Autcurswct.
Mccr of rrnclcrc bcpcrl<irtscrt op lrct vct'ltrtrtlsrccht vrln clc
crcclitcur tcn lrrste vrln Ílocclercrt vitrt clc clcbitcur ttrissctr ccn
wcttcliil<c gr()nclslag. |
v<rorz.icrringcrr
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Rijsdijk en J. Nijenhuis (red), Herziening van het beslagverbod roerende

zaken, een achterhaalde regeling bijde tijd gebracht, KBvG pre-advies

Parl.Gesch. Boek 3, pag.855.

2012, zie ook J. Rijsdijk en A.W. Jongbloed,'Het beslagverbod roerende

Hoogstpersoonlijke aanspraken van de schuldenaar, zoals een recht van
gebruik en bewoning (art. 3:266lid 4 BW) en de enkele aanspraak op

zaken ontrafeld: BER 2013, nr. 3, p. 35.
Zie ook H.A. Stein en J.W. Westenberg,'De Beslagsyllabus de maat geno-

menl

BER 201

smartengeld (HR 22 november 2002, NJ 2003,32 Leonardus/Linssen q.q.),
zijn aldus uitgesloten van beslag en verhaal.Zie ook de bijdragen van

2, nr.2, pag.1 3 waarin wij ons met name kritisch betonen

ten aanzien van de rechterlijke bevoegdheid tot het formuleren van
beleid dat zich slecht verhoudt met de wet.

A. Knigge en T. Hoekstra, Beslag op alle goederen van de beslagdebiteur in

Nederland, en van J.W.A. Biemans, Vorderingen op naam niet vatbaar voor

beslag,in: Knelpunten bijbeslag en executie, Kluwer, Deventer 2009,

NOM, ln het krijt bij de overheid, Rapport 2013/003.
Over het algemeen wordt gesproken van "beslagverboden'iWij geven

9

Vanwege het feit dat op die uitkering geen verhaal mogelijk

evenwel de voorkeur aan "verhaalsverboden'i lmmers het feit dat op de

10

Algemene Wet

betreffende goederen geen verhaal mag worden genomen, uitzonderingen daargelaten, is maatgevend. En bij geen verhaal past geen beslag.
Op zich en in een andere constellatie kunnen dergelijke goederen wel

11

voor beslag vatbaar zijn.
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n

is.

komensafha nkel ij ke Regel i ngen.

Art. 25 Not.W. en art. '19 Deurw.W., waarin beslag ten laste van de cliënt
van de notaris of deurwaarder onder de bank (van de notaris of deurwaarder) op de bij die bank aangehouden kwaliteitsrekening verboden
is, hebben geen betrekking op een derdenbeslag maar op een

- niet

Die uitzonderingen op artikel

3:27

6 B\7

hebben de

strekking te voorkomen dat de schuldenaaÍ door verhaal
zl1n schuldeiser onbeperkt kan worden getroffen in
zijn eerste materiële en immateriële levensbehoeften of de
middelen om deze te verwerven.r2 Juist omdat sprake is van
uitzonderingen op artikel 3:276 BW lenen de bepalingen
zich niet voor een extensieve interpretatie.rj

door

kennelijke bedoeling van de wetgever kan ziin geweest en in
ieder geval strijdig is met de gedachte achter de beslagvrije
voet.

Uit MvA p. 12bllikt wie opgave doet van de beslagvrije voet
en voor wiens rekening en risico een onjuiste vaststelling
van die voet moet worden gebracht:
Dr: clerclc

Die uitzonderingerr op art. 3:276 BW hebben de
strekking te voorkomen dat de schuldenaar door
verhaal do or zijn schuldeiser onbeperkt kan worden
getroffen in zij n eerste materiële en immateriële
levensbehoeften of de middelen om deze te verwerven
Beslagvrije voet
Indien beslag wordt gelegd op een vordering tot periodieke

betaling, is daarop doorgaans een beslagvrif e voet van
toepassing. De berekening van die beslagvrije voet is
geregeld in artikel 475d Rv en komt er - grofweg - op neer
dat de schuldenaar minimaal 90% van de bijstandsnorm
ter beschikking staat. Artikel 47 5d Rv is tot stand gekomen
in WO 17 897, dat zlin huidige vorm eigenlijk pas kreeg
naaÍ aanleiding van Kamervragen op het oorspronkelijke
wetsontwerp. De Memorie van Antwoordra geeft dan ook
meer inzicht dan de Memorie van Toelichting. De bedoeling
van de wetgever is geweest:r's
zckerc !rc11z(.r) t(,:,tellerr,rarr
sclrulclenaar trlrlerrs lrt'I lrtisl.rt;
vt.n voot'zit

r-ir-r

clervol(J€lr

van berslac; o;lcl.tt

eerrr

HR 14

tot art. 447

1

991 , LJN ZCO283,

NJ 1991 ,631 Csànsky/Stoat met betrekking
448lid 1 Rv, aldus ook A.l.M. van

Rv,

aant.

1

Uit artikel

47

59 Rv volgt dat met name op de executerend

deurwaarder de verplichting rust de beslagvri je voet zo
nauwkeurig mogelijk vast te stellenrT en daar niet ten nadele
van de schuldenaar lichtvaardig mee om te springen.rs Hii
kan daartoe van de schuldenaar verlangen dat "bronnen
van inkomsten" worden opgegeven en is bevoegd het burgerservicenummer van de geëxecuteerde op te vragen om
eventuele bronnen van inkomsten te rechercheren (artikel
4759 Rv).Hii krijgt daardoor tevens inzicht in de feitelijke
situatie (leeftijd, alleenstaand of samenwonend, huur- of
koopwoning).re Allemaal gegevens die voor de berekening
van de beslagvrije voet relevant zrjn. Uit de rapporten van
de Nationale Ombudsman20 en de tuchtrechtspraak van de
Kamer voor Gerechtsdeurwaarders bliikt dat niet alleen gerechtsdeurwaarders, maar ook belasting- en gemeentedeurwaarders lichtvaardig omspringen met de vaststelling van
de beslagvrije voet en die veelal te laag vaststellen.2r De
Nationale Ombudsman rapporteert:
s tiln

onc.lo zr.ri.k ltr,:r,:ft cle' N,rtiot't,,rlt Otlltttrlsn-r('r-t q(-tcíJttst.'l

te'.'rrl cl.rt cie Itr.si,trlvlijc- vor.t irr vcei !cVcrl'en tt'l;racl worc,lt v;rstqe:;te,:lci. Vt'r,tl [rrrrclcr\ rr.i]cJ(rrr.'rr hietol-r rtiet of '"reel tc, ld.rt, cttt'tclat zij rrii't
wr,.ïr,n Vrrir

ltet lrr-sLiiall v(itt

wet1r.:rr lrot', I'ror.rcltlt'tt: itt htnr

vrije ilrtr.t is ltovc.nrliert

c.lc ltesl.tc;vti.1e'vot't

en (rl helot]r<lr:ll rriet

qev.llis... l)e l,erekt'ltittc; vatt c.le lteslaql

cl{:]corttgtlict.erc.l. Vocir (J(}n leek is ntoeilijl< v,rst

tc.,fe:llen of cle be.sl,,rc;vri.;e vot'I in

z.i1ri cf('Vc)icorrec,t is

vastqesteld.

De beslagvrije voet is verbonden aan de periodieke
uitkeringetr, genoemd in artikel 47 5c Rv.22 Indien beslag
17

2l Stuyfzand/Staat, bevestigend Rb's-Graven hage 1 2 november 1 93

1

;

1963, NJ 1964,247 HDM/Staat;Rb. Zutphen 7 mei 1979, LJN A89777, NJ

18
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KG 1988, 462 X/Ontvonger; HR 14

juni 1991, LJN 2C0283,

KvGDW 20 mei 2003, GDW 233.2002

Zie J.W. Westenberg, Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht, SDU, 'sGravenhage 201 2, ad art. 475d Rv.

20
21

NOM, ln het krijt bij de overheid, Rapport 201 3/003, p. 12
NOM 2 september 2001, 2001 /035; NOM

1

1

oktober 2011 ,2011/304;

KvGDW 20 mei 2003,223.2002; KvGDW 7 juli 2009, LJN Y80317; KvGDW

1980, 529 m.nt. JCC 8/HlC; Rb. Haarlem 3 november 1988, LJN AH2469,
Csansky/Staat;P-GTimmermans

Rb Zwolle 4 november 2009, LJN 810084: het is de zelfstandige taakvan de

deurwoarder om de beslogvrije voet juist te berekenen en hier bij de executoriale beslaglegging rekening mee te houden.

Haarlem 14 september 1 945, NJ 1946,149;Rb. Zwolle 20 november

31 augustus 2010, LJN Y80426; KvGDW 7 juni 2011, LJN Y80644; KvGDW

NJ 1991,631

in de conclusie voor HR 29 juni 2007,

18 oktober 2011, LJN Y80730; KvGDW 20 december 201 1, LJN Y80745;

LJN 8A5806; A.l.M. van Mierlo, Losbl. Rv, aant.2 en 3 op art 447 Rv.

KvGDW 6 maart 2012, LJN Y80790; KvGDW 27 maart 2012, LJN YB0797;

WO 17 897, nr.5.

KvGDW 26

WO17897,Mv4p.4.

LJN BLOO84.

Zie o.a. Rb Zwolle 4 november 201 1, LJN 810084, Rb Arnhem 9 oktober
2012, LJN 8Y5724.
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clt'

d.ln rnoet lrij clier verc;oe.clerr. MisbrLrikt hi1 zijrr rechten, d.ln k.ttt
clat zelfs leicleri tot ct1-rlterffttt,:1 v,'tn ltet bcsl,lcy.

NJ 1932,452; Rb. Utrecht 12 mei 1938, NJ 1938, 967 Philips/Jacobse;Rb.

14
15
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i.ran clet ltc'

ol)q.tVr'it itt:ltoot-t

cle,

op art 447 Rv.

HR27 augustus 1900W7487;Hof 's-Gravenhage26juni 1933, NJ1934,
7

ci()

belslac.;letgqyer cle velr(lntwctor.dirrc; te rlraqr,:n Ot-ttst,t,rt claarcloor scha-

Rv onder 20, 40 en 50 en

Mierlo, Losbl.

13

of (J(]ilr.lclitic;cle oí

vierdebeslag.

-

juni

aclvc>c.a,'iI

slaqlct(i(Jotrcle cii'tuwrlr,lrcler. Voor fclrrtt.n in

ï'i.;r-ie,.rt

t"t.

bestaand

ltesl;iqletqclt'r.clan weti ciierrs

ut zilrl (]rrrsïr: levr:rtsbelroefte kart blij

Uitgaande van de premisse dat het bedrag van de beslagvrif e
voet minimaal noodzakelijk is om in het levensonderhoud
te voorzien, zal bíi het dalen van het beschikbaar inkomen
beneden de beslagvrije voet de schuldenaaï noodzakelijkerwijs een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering
om in het levensonderhoud te voorzient' of zullen noodzakelif kerwijs nieuwe schulden ontstaan, hetgeen niet de

12

nloet krrrirrt-'rr vurtr.rlrrvrren o[) cle opclilvr] i)atr het'n V,ln dt'

22

juni 2012, LJN Y80854;zie ook

Rb Zwolle 4 november 2009,

Indien het beslag niet is gelegd op de periodieke uitkering maar, bij
voorbeeld, onder de bank op de rekening waarop de schuldenaar de
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is gelegcl op cen perioclickc uitkcring clic rriet is gerr<>erncl
irr artikel 475c Rv., katn clcsortclanl<s ecn beslagvrije v<>et
vrln toepirssirts zilt'r rtls tcn lgcvolgc vr.ln lrct bcslrrg ol')
clc perioclieke uitkering (clic nict scrrocrncl is in rrtikcl
47 5c Itv) clc scltr,rlcicnrrnrr ovcr' <lrtvolclocrtclc rniclclelcn
vrur best:.rrrn beschikt; cl.w.z. slcchts clc bcschikkirrg hccft
ovcr perioclieke irtk<lrttstcn clic irr tot;.t:.rl lagcr z,iin clarr cle
toeprrsselijke bcslagvrijc voct.

heiclsvorcJering is irt feite een vereenvoucligcl clcrclerr lleslirg.,
waarbij clegene clie eerr prerioclieke uitkerilrg verschirft rliu'r
cle sclrulclertrtntr op vorclering vrrr-l clc ontvrlnger vcrl'rliclrt
is cle belirstinÍlirirrtslitgcrt vrln cle belirstingpliclrtigc tc
betirlen.rt Vror het gevi.rl c-lc prerioclicke uitkerirrs lirger is
clrtrt cle gelclertcle lrc'slagvrijc voct, bcprtrtlt rtrtikel lc) lid I
Inv.\rV. ever'rwel:

l)at t.al zich voor l<ururcn

clocn l',ii ccn lleslag op clc wcclcrl<crcrtcle lretalinscrtrr
rl:.ln ccn pcrrsiotth<luclcr cn clc nrccr of tttincler gcregclclc
belorringcrr vi.ln vct'trtlcrs., sclrrijvcrs of conlp()nistcn.r{
Irrclien pilrtijcrr nict in onclcrlins ovcrlcg tot clc vrrststclling
vrln cen lleslagvrije voct korncrt., /.Lt l cle schulclcrtitlr zich
ltij verzockschriit tot clc krrr-rtorrrcchtcr nroctcn wcnclcn ex
rrrtikcl 47 5f I{v, wi'rilrbif clc rcchtcr io rtodig rrtct tocltctssirtg
rttut (tbdns) artikcl 2ti9 actr kostt'rtut'rortrtlaling rtcttt cctr
ortrcrlcliika scltttldaisar ktut ttitsprt,kartit
Ook irt gcvitl vrrrr rtrtil<cl 45 A\)íllL zal rcl<crrirrg gehouclcn
n-l<lc'tcr-l worclcn rnet c-le lleslrrgvrije voct. l)at artikcl [reparrlt
clitt beslirg o1'r een toc'slag nict nrogcliil< is., tcnzij hct lrctrcit

Dat lreeft tot gcvolg clat cle beslrrgvrije voe t ge wclcl worclt
aarttgeclr:.rn. 10"/, v:.ln clc bcslagvrije voet w<lrclt clrrrt
rrrlngewerrcl v(x)r clc v<llcl<lenirrg vrln specificke schulclen.
[)c vrrrrrÍ] krtrt w<lrclcrr gestelcl of clc Ittvorclcrirtgswct wrrr.lrirr clc tcrruitvocrlcgging irr bcgirtscl is gcbortclcrt arrrt cle
voorschrifte rr vrln het wctl'roe k virrr burgcrliIkc rechtsv<lrclcrirrg - clat wetl'rock "l'ruiterr spcl" krln zettt:n.l"

eett beslrrg vrrrr clcge nc clic rlr.lnsprrlal< ki.ln n-lirkcrt op cle (cloor)

lletrtling vi.ln clc tegcrtroctkortrirtg,, z<lrrls cle verhuurcie r voor
cle huurt()cslrtg., clc zorgvcrzckcrrtlrr voor clc zorgtocslag

en clc glrstouclcr voor clc l<irrclcrt<leslrrg. O<lk voor

clic

beslaglcgger gelclt clat hif clc tocl'rrrsscliykc beslrrgvrije voct
irr rtcltt zrtl nr()etcn ncnren.rn Inclicrr bii vo<lrl'rcelcl clc r.ot'gverzeker:.I:.lr verltrtrtl zoekt o1'r clc zorgtocslrg z.tl clat er

nict t<le nrogcn lciclcn clat clc schulclertlrtr clierrterrgev<llge
i.liln[Ic'wezer] is op eL'n bcclrrrg voor t.i1t't levcns<lnclcrh<lr.rcl
clat l:rger is clart clc tocprrsscliikc bcslrrgvrije voet.
Vror cle toetrr:rssclijkheicl viur clc lrcslrrgvrijc voct gelclt clat
lret niet ter zntkc cloct wic clc schulclciser is; lret wetboek vrrrr
b u rgerl i j ke rech tsvorcleri n g nr rl rl k t gccrr on clerschci cl tu sserl
bu

rgers e n <lvcrheicl wirt llctrcft clc ten clicrrstc

strrnrrrcle

rechtsnriclclelcn en clc <lrttvilng viln clie rechtsrniclclelen. tlii
een zogen

rl

r.r

rn cle " ove rh ci

cl

svo rcle ri

n Í1 ",, cl

i

e i s gc l'xr scercl

opr

artikcl l9 Inv.V7.,za,l cle beslagvrije voet clcrhalvc irr beginscl
irr rrcht nroeten worclcn senorttert.l- F.c'rr clcrgcliyl<e ovL'r-

Ool< voor cle toetrrrtssittg vr.ln rrttclcrc

clwrurgr-niclclclen

gelclt clat clie er rriet toe nrogen lciclcrr clat cle schulclcrrrrrrr

geclwonÍlen worclt bctitlingcn tc vcrrichtcn clic clc
lreslagvrijc voet nict toelrrrrt. Zo t.al ook lrct rniclclcl vrln
lif fsclwang geen effect l<unnen sortcren ()nr cen betrrling af
te clwirtgen w:.rllrtoc clc beslrtgvrijc voct Ílccn ruirtrte llicclt.
Met nrlnrc lrct (,.JIll prol'reert irrln clc harrcl vrln rrrtikel 2tt
Wet Mulclcrt" nol4 wel eens t:en schulclcnrratr clic bcschikt
ovt:r ccn pt: rioclickc uitkcring clic lrrger ligt clart clc gclclenclc
bcslrrgvrijc voe t., nriclclcls giizcling te bcwe!{cn tot lre tirling.rl
Slcchts in clrietr sitr.r:.rties gelclt clat verhirirl kiut w<lrclcrr
gez<lcht vo<lr nrcer clrrtt cle beslagvrije voct toel:.trtt. In clc
eerste plititts als cle schulclerrrrrlr weigcrt z.i1r't brotrrt:n viln

periodieke uitkering ontvangt, geldt geen beslagvrije voet, aldus HR 21
mei 1 999, NJ 2001, 630 Bahceci/Van der Zwan q.q.enVzngr. Arnhem 13
maart 2007,

NJF

2007,429. Dat neemt niet weg dat beslag op die reke-

uitkering

ning misbruik van recht kan opleveren, waardoor alsnog een bedrag ter
hoogte van de beslagvrije voet ter beschikking van de schuldenaar staat,
vgl. Vzngr Amsterdam 16 november 2009, LJN BK35 44 enVzngr Assen

-

verrekent met de maandelijkse uitkering. Ook moet de Belasting-

dienst de beslagvrije voet respecteren bijverrekening van de maandelijkse
Voorlopige Teruggaaf heffingskortingen. Zie ook de a ntwoorden op de

'19

Kamervragen van Pitters en Van Oosten, Aanhangsel Handelingen ll,

februari 2010, LJN 814599.

2012-2013, nr. 768 en van Schouten, Aanhangsel Bijlagen 11,2012-2013, nr.

23

Zie ).W. Westenberg, Sdu Commentaar Burgerlijk procesrecht, aant. C.1 op

943

24
25
26

WO 1 7 897, MvT p. 20.

19 lid 4 lnv.W. tevens de mogelijkheid tot vereenvoudigd derdenbeslag

Aldus WO 17 897, MvT p. 20.

op kredietruimte, hetgeen niet te rijmen is met HR 29 oktober 2004,

art.475f

28

Rv.

Rb Zutphen 30

juni 2010, zaaknummer

40861 7 I AZ 10-3 (gepubliceerd

op www.schuldinfo.nl); Rb Arnhem 20 oktober 2010, LJN 802067;Rb
Arnhem 25 juli 2011, LJN 8R5850; Rb Arnhem 9 oktober 2012, LJN
8Y5724; Rb Zwolle '13 december 2012, LJN BYBB76; Rb Zeeland-WestBrabant 15 februa ri 2013,753418 OV VERZ 12-7299 (niet gepubliceerd);
Kamer GDW 7 augustus 2012, LJN Y80876, zie ook de antwoorden op
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De wijziging van de lnvorderingswet per 1 november 2009 biedt in art.

2006, 203 Kred
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Of zoals Folkert Jensma, in zijn column voor NRC 9 februari 2013 'Deur-

waarder Dreverhaven is alive and well' het vermeldde: " Overheidsvordering dus. Was'overheidsinbraak' niet beter geweest?'!

30
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Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.
Rb Zwolle 5 januari 2000, LJN AF0515; Rb Breda B maart 2012, LJN

juli2012,

kamervragen van Van der Veen en Spekm an Aanhangsel Handelingen ll,

BVBB72; RB Breda 26

2010-201 1, nr. 3129, antwoord 4.

2012, LJN 8Y0509, anders Rb. Leeuwarden 4 januari 2005, LJN ARB715.

NOM, ln het krijt bij de overheid, Rapport 2013/003, p. 1 1: Deze beslagvrije

32

LJN 8X3146; Rb Haarlem 21 september

Als vierde situatie geldt dat in geval van beslag op fictieve periodieke

voet is ook van toepassing als een uitkeringsinstantie zoals UWV, SVB of

inkomsten ex artikel 479a Rv, geen beslagvrije voet geldt, zie Hof Leeu-

sociale dienst een schuld - meestal een terugvordering van teveel betaalde

warden 5 maart 2013,LJN823264.
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Dc toeliclrtinÍl op irrtike I 47 scl Rv luiclt:a"

gezinsinkornerr vrur de partner rriet w<lrdt opgegeven w<lrclt
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33

Bezien vanuit een oogpunt van verhaal lijkt hierop geen sanctie te staan.
De schuldenaar zal langs andere weg (vordering in kort geding tot

opgave bronnen van inkomsten onder lijfsdwan g, zie HR 20 september
1991 , NJ 1991 , 552 Tripels/Masson) gedwongen moeten worden die bronnen alsnog te noemen. De sanctie dat de gehele periodieke uitkering
kan worden beslagen en geëxecuteerd als niet alle inkomstenbronnen

worden opgegeven, terwijl er wel redelijke zekerheid bestaat dat die
bronnen er zijn,lijkt in strijd met het systeem van de wet.
34

Zie ook J.W. Westenberg, Sdu Commentaar Burgerlijk procesrecht, aant.

C.1

op art. 4759Rv.

35

w<lrclctr gelrilttteercl.

irt

tc

47

47c)cl I{v).r"

client tc

clie

n N e cl e r l ar tr cl

5e Rv). Drrn is in prirrcipe beslirg op en
exccr-rtic vrln clic gehele uitkerirrg rrrogelijk. Darirrtegen
krur slechts w<lrclen opgekornert lrii clc krrrtt<lnrechter
op vcrzockschrift' warrrbij clc scltulclertrrrrr z.al nroeten
ilrlnt<lrren clat hil buiten c-le beslalgen uitkeringerr rriet over
v<llcl<lenc-le rttic-lclelen vrln bc'strtarn., zowel irr Neclerlirtrcl als,
voorirl <lok,, clirirrbuiten beschikr, cl .w.2. beschikt over een
ink<lnren l'rclven clc t<lcprrsseliike beslargvrije voet. In de
clercle 1'rlrrrrts irrclien cle vorclcring strekt tot volcloenirrg vrrrl
irch tersta l l i gc rr l i rncrr trrti c ilel n cle :r l i rnerr tirtiegerechti gcle ex
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vrln ziit"t zarirk t zLt I ex artikcl 47 5g, Rv irrlichtingert nroeten
irrwinnen l',ii cle schulclettrritt'v<l<lrclitt ccr't llcslagvrije
v<let w<lrclt virstlle stclcl.+r Ook irrclien oorspronkclijk ccn
correcte beslrrgvrije v<let is virstÍICStclcl,, nrilirr terr gevolge
vrur eerr wiizig,ing irr clc or-rlstarncliglreclen clrrt bc'cJrirÍl irlsn<lg
te lrrirg is., zal clat onvcrwijlcl rnoeten worclert lterstclcl. H icr
lrceft cle cleurwilirrclcr t:en cigen tirrtk., nilnrelijk irrclicn clc
wijzigingen hct gcvolg zijn vrln l'rijvoorbeelcl c.le perioclickc
iliurpr.rssirre vrur clc Wet Wcrk cn llijstancl.ar Inclierr cle
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cletrrwrlrlrcler nict wililnrccr-nbrrrr
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voet rr-r<lctcn worclen gclrirntcercl.
Dc creclitcur clic een te lagc beslirgvrijc v<lct hrrntcert (irr clc
ziir"t

bctrcfferr cle wctÍlev i n g rr rr rr gccl u i cl a l s " l'rcsl agl cggcr' ",, nt rlrl r
hct gelclt voor ieclere creclitcur) is rlrlnsprirkclilk v<lor rtllc
schircle,, gclijk ook bliikt uit cle lricrboverr gecitccrclc prlssrrgc
rrit clc MvA op WO 17 8c)7 ;t 12.Hil is clan ook gehouclerr
hctgeen cloor hertt is 14ci'ncl in wcerwil virn cle lleslagvrijc
v<lct onvcrwi jlcl te rcstitucrcn.a r

[)c vrrr:.rg rijst clrrn of clc schulcleiscr clitt tcvccl geïnclc beclrag
krrn verrekencn nrct r.i1t't vorclerinÍI op clc schulclenrlirr, z<lrtls
tuit cle Merlrlrie vi.ln Arrtw<l<lrcl liikt te volgerr. [)e Hogc

Zie HR 1 4 februa ri 1997 , NJ 1997 ,304 en H.A. Stein , Goed beslagen,
Kluwer, Deventer 20,l0, p.32. Anders: Stein/Rueb, Compendium burgerlijk
procesrecht, Kluwer, Deventer 201 1 , p. 432; A.J. Gieske, T&C Burgerlijke

39

36

Dat neemt niet weg dat ook in een dergelijke geval een vrij te laten

bedrag zal moeten worden gehanteerd om te voorkomen dat de alimentatieplichtige ten onder gaat. Gezien het feit dat reeds bij de vaststelling
van de alimentatievrije voet rekening is gehouden met een minimaal

eerstvolgende betaaldatum.
WO 17 897, MvA, p.

41

NOM 2 september 2001 ,2001 /035: gerechtsdeurwaarder mag niet
afgaan op (onvolledige) informatie uit de GBA om de gezinssituatie te

in de rede de beslagvrije voet niet ten volle toepasselijk te achten. De

bepalen.
42

24

lndien beslag is gelegd op een bijstandsuitkering, zalzo'n wijziging

tot gevolg hebben dat er meer onder het beslag valt. lndien evenwel
loonbeslag is gelegd, valt er door de verhoging van de beslagvrije voet

vaststellen.

37
38

'13.

40

vrij te laten bedrag, en er desondanks niet is betaald, ligt het wellicht
alimentatieplichtige kan zich daartegen verweren door - eventueel met
terugwerkende kracht - de verschuldigde alimentatie lager te doen

Als de beslagvrije voet te hoog is vastgesteld, is van'onverwijlde'aanpassing geen sprake, maar zal de nieuwe, lagere beslagvrije voet aan de
derdebeslagene moeten worden meegedeeld en van toepassing zijn per

rechtsvordering, aant. 4 op art. 479b Rv.

wettekst maar waar het gaat om teveel gei'nd zijn mag worden aangeno-

minder onder het beslag.
Dat geldt ook als bij gebreke van opgave van het inkomen van de partner van de schuldenaar, de beslagvrije voet is gehalveerd ex art. 4759lid

men dat dit ook zo spoedig mogelijk dient te worden geredresseerd.

2 Rv, zie Ktr. Leiden 27 februari 2002, PRG 2002,5857.

WO 1 7 897 , MvA, p. 4.
Strikt genomen is dit geen geval dat valt onder het onverwijld van de
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HOE BESLAGVRIJ IS DE BESLAGVRIJE VOET?

Het zoeken van verharirl op peri<lclieke irrkornsten is
onrechtrrrirtig rrls daarbij cle toepirsselijke beslagvrije voet
niet irr ircht worclt genomen. Datt geldt rriet errkel etls n:l
de beslagleggirrg ten onrechte de beslergvrije voet te lrrrrg
w<lrdt verstgesteld <lf tusserrtijds wijzigt, r'nelilr ook atls de

heeft irr clitt kircler evenwel ge<l<lrcleelcl:at

Rrrrrda+

Z<>als

<lok is uitgernrrrrkt cloor

Ge rec h tsd

e

r-r

rwlr ar rde

cle

Kirnrer voor

rs :at'

toeparsselijke beslargvrije voet hoger is clarn cJe sonr valn
de periodieke r-ritkeringen vrur rrrtikel 47 5c Rv en rrnclere
periodieke r"ritkeringen. De beslarglegger, irlthirns clierrs
der-rrwararder, die n'reer of irnders verhai,rl zoekt clirn de
wet t<>estarart, dierrt onverwiild het beslirg irrln te pilssen erl
karn zich dararbij indien het verharerl l'retreft irr weerwil
van de toepasselijke beslagvrije voet niet beroepen op

verrekening.
\ilTetswijzigingen orn te komen tot een nrrdere regeling van
de orrderlinge verhcludirrg veln crediteLlren ter bescherrr-ring
vrln de del-riter"r r, zijn ons irrzierrs drrn o<lk strikt genomen

rriet nodig indierr de beslargvrije voet itls uitgatrrgspunt
wordt genornen. Dart veronderstelt darn wel dert schuldeisers
en met naln'le hr.rn der"rrwerilrders bij het leggerr valn l'reslag en
bij eerr ber<lep op ven'ekerrirrg d<l<lrclrongen zijn of worc-len
viur de toepersselijke beslirgvrije v<let en clie <lok in rrcht
nenren. Dat neemt overigens niet weg dert wetswiizigingen
kurrnen bijdragen aaln verduideliiking v:.rn de verhouclingerr
tussen diverse crediteLlren z<lwel rlnderlirrg rrls irr relrrtie tot

C)<lk de Nirtionarle Onrbudsrnarrr+- oorcleelt ter zake:

de debitenr.

Over de auteurs

Drrt betekent

die zilr'r geïrrd irr weerwil
v:.ur de t<leprrsseliike beslirgvrije voet rriet voor verrekerring
virtl'rarar r zijrl en onverwijlcl rrroeten wrlrderr gerestitueerd.as
De vrerrrg riist c-larn geclurenc'le welke ternrijrr de schuldenarar
eleursprarark karn rrrarkerr op terugbetarling van c-le bedrargerr
c-lie in weerwil varrt c-le toeparsselijke beslirgvrije voet ziin
geïrrd. Orrs clr"rnkt clirt sprarke is veln een vorderirrg uit
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Mr. J.W. Westenberg is oud-coórdinerend vice-president van de rechtbank

's-Gravenhage, thans juridisch adviseur; mr. H.A. Stein is advocaat bij Van

Cooth Advocatuur te Breda.

n

is.

eleur de toenalnre vrrn klrrcl-rter-r t',ii de Karnrer voor GerechtsdeLlrwirrlrders conclusies ziy't te verbinden, dan
liikt het er op dat c'leurw:rrlrders vaker darrr voorheen de
beslirgvrije voet te larirg valststellen. Nu de berekerring op
zichzelf niet moeiliiker is geworclen dringt de ged:rchte zich

Als

op dirt de der.rrwrrerrder niet te nrllen tijde zijn tirark narar
eer en geweten r-ritoeferrt. Het rilpport van de Nartiorrirle
Om budsnrrrn, wrrrrrin verrrrelcl statatt clrrt geconstateerd
is dart de beslargvrije voet in veel gevalllerr te lerarg wordt
virstgestelcl, is in dit verl-rand reden voor srote zorg.
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HR 3 december 1999, NJ 2000, 86,zie ook Rb Rotterdam 17 september
1998, PRG 1999,505 en Ktr Leiden 27 februari 2002, PRG 2002,5857.
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R.O 3.4

onder verwijzing naar de conclusie van de A-G.

KvGDW 20 mei 2003, 233.2002.
NOM, ln het krijt bijde overheid, Rapport2013/003, p.12 en NOM 6 augustus 2003, 2003/254.
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Dit verrekeningsverbod is overigens niet beperkt tot beslagsituaties.
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