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Parlementaire 

geschiedenis 

5%-regel beslagvrije voet 

invordering door belastingdienst 

 

Per 1 januari 2021  

 

 

Wettekst:1 

 
 
Artikel 475dc Rv 

In afwijking van de artikelen 475da en 475db bedraagt de beslagvrije voet 95% van het maandelijkse 
inkomen dat de geëxecuteerde op basis van zijn vorderingen tot periodieke betaling, genoemd in 
artikel 475c, eerste lid, onderdelen a tot en met i, ontvangt, indien toepassing van de artikelen 475da 
en 475db leidt tot een beslagvrije voet die hoger is dan 95% van het maandelijkse inkomen. 
 
 

Afwijkende regeling belastingdienst 

In de Leidraad Invordering 2008 is een afwijkende regeling opgenomen.2 

 

D 

Na artikel 14.4.5b (nieuw) wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat komt te luiden: 

“14.4.5c. Toepassing 5%-regeling 

De ontvanger past de zogeheten 5% regeling, bedoeld in artikel 475dc Rv, in beginsel niet toe bij het 

leggen van derdenbeslag. De ontvanger past die regeling alleen toe als is voldaan aan de 

voorwaarden van artikel 19, tweede lid, van de wet en artikel 19.1.7 of als de ontvanger van mening 

is dat de belangen van de Staat worden geschaad als hij de 5%-regeling niet toepast.” 

(…) 

 

F 

Aan het einde van de laatste zin van artikel 19.1.6 wordt de volgende zin toegevoegd: 

“De ontvanger zal de zogeheten 5% regeling niet gelijktijdig toepassen met de regeling, bedoeld in 
artikel 19, eerste lid, van de wet.” 

G 

 
1 Stb. 2017, 110. 
2 Stcrt. 2020, 62963. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-110.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-62963.html
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Na artikel 19.1.6 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat komt te luiden: 

“19.1.6a. Toepassing 5%-regeling 

De ontvanger past de zogeheten 5%-regeling, bedoeld in artikel 475dc Rv, in beginsel niet toe bij het 

doen van een vordering als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de wet. De ontvanger past die 

regeling alleen toe als is voldaan aan de voorwaarden van artikel 19, tweede lid, van de wet en artikel 

19.1.7 of als hij van mening is dat de belangen van de Staat worden geschaad als hij de 5%-regeling 

niet toepast.” 

(…) 

 

 

Toelichting 

(…) 

Artikel I, onderdelen D, F en G introduceren twee nieuwe artikelen in de Leidraad in verband met de 
inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet3, in het bijzonder het nieuwe artikel 
475dc Rv; de zogeheten 5% regeling4. In verband daarmee wordt tevens artikel 19.1.6 gewijzigd. Met 
de introductie van de twee nieuwe artikelen, respectievelijk 14.4.5c en 19.1.6a, wordt beleidsmatig 
geregeld wanneer de 5% regeling door de ontvanger kan worden toegepast. Dat kan alleen als wordt 
voldaan aan de voorwaarden van artikel 19, tweede lid, van de wet en artikel 19.1.7, of als de 
ontvanger van mening is dat de belangen van de Staat zonder toepassing van de 5% regeling worden 
geschaad. Met deze artikelen wordt beoogd dat belastingschuldigen met een inkomen dat lager is 
dan de voor hen geldende beslagvrije voet, niet worden geconfronteerd met een derdenbeslag of 
vordering op periodiek inkomen door de ontvanger. Tegelijkertijd wordt ruimte aan de ontvanger 
gelaten om in bijzondere gevallen, alsnog gebruik te kunnen maken van de 5% regeling. Om tot een 
evenwichtige uitkomst te komen voor de vordering op grond van artikel 19 van de wet, regelt de 
wijziging van artikel 19.1.6 dat de 5% regeling niet gelijktijdig met de regeling, bedoeld in artikel 19 
eerste lid, laatste zin, van de wet kan worden toegepast. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-62963.html#n3
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-62963.html#n4

