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Grenzen aan de wijze van executie van

geld vorderi ng en i (1)

Beslag op loon en uitkering
.

In een viertal ajleveringen zullen de grenzen worden verkend die het recht stelt aan de

wijze van executie van geld vorderingen. De eerste twee delen handelen over de regeling

voor het beslag op loon en uitkering. Hieronder treft u het eerste deel aan. In dit deel

staat centraal hoe de hoogte van de beslagvrije voet bepaald dient te worden. Met name

zal aandacht besteed worden aan de omstandigheden op grond waarvan de beslagvrije
voet dient te worden verhoogd of dient te worden verlaagd. Tevens wordt aandacht

besteed aan de vraag hoe te handelen indien de schuldenaar geen informatie verschaft

over de hoogte van zijn inkomen en aan de vraag of de beslagvrije voet met

terugwerkende kracht gewijzigd kan worden. Deel 2 zal worden gepubliceerd in

Rechtshulp nummer 10 van dit jaar. De delen 3 en 4, handelend over misbruik van

bevoegdheid bij executie en beslag, zullen worden gepubliceerd in respectievelijk

Rechtshulp nummer 11 en Rechtshulp nummer 12 van dit jaar.

inleiding
Een winnaar van een civiele procedure blijkt
regelmatig uiteindelijk de verliezer te zijn, zo

constateren Van Koppen en Malsch in het arti-
kel 'Hoe de verliezer wint; executie van civiele
vonnissen'.2 Zij doelen hiermee op het ver-
schijnsel dat vorderingen nogal eens niet of
slechts gedeeltelijk te verhalen zijn op de
schuldenaar. De praktijk kent ook een ander
verschijnsel, namelijk dat de verliezer dubbel
verliest. Het komt regelmatig voor dat bij be-
slag op loon of uitkering de beslagvrije voet te
laag wordt vastgesteld en dat de beslaglegger
c.q. deurwaarder met de inning van de vorde-
ring dermate voortvarend te werk gaat dat als
gevolg van de vele executiemaatregelen de

executiekosten hoog oplopen. Het belang van
de schuldenaar wordt door de deurwaarder

nog wel eens uit het oog verloren, ten gunste
van het belang van zijn opdrachtgever, terwijl
voor een goede uitoefening van het deurwaar-
dersambt en de daaraan verbonden wettelijke
taken, van groot belang is dat hij zich onafhan-
kelijk opstelt.3

De regeling voor het beslag op loon en uitkering

Op 1 april 1991 is de Wet houdende vaststelling
van een algemene regelingvan beslag op loon,
sociale uitkeringen en andere periodieke be-
talingen in werking getreden (artikelen 475b
tlm 475g Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
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dering (RV)).4 Voor 1 april 1991 was het alleen
mogelijk om beslag op loon te leggen. Op uit-
keringen was slechts beslag tot verhaal van le-
vensonderhoud mogelijk. Aan deze ongelijk-
heid wilde de wetgever een einde maken. De
beslagverboden werden op enkele uitzonde-
ringen na opgeheven en in de artikelen 475b
tlm 475g Rv werd een algemene regeling voor
beslag op loon en uitkeringen opgenomen.
Het meest kenmerkende van deze regeling is
dat een bepaald deel van het inkomen, als ge-
volg van een beslagvrije voet, niet vatbaar is
voorbeslag. Deze beslagvrijevoetis in beginsel
gelijk aan 90% van de toepasselijke bijstands-
norm. De gedachte hierachter is dat ook men-
sen met een minimum inkomen verhaal moe-
ten bieden voor de schulden die zij zijn
aangegaan.5 Sinds de invoeringzijn in de prak-
tijk diverse vragen gerezen over hoe deze vrij
ingewikkelde regeling moet worden toege-
past. Alvorens hierop in te gaan, volgt aller-
eerst een korte bespreking van de reikwijdte
van het derdenbeslag.

Een schuldeiser kan beslag leggen op vorde-

ringen die de schuldenaar op derden heeft en
op zaken van de schuldenaar die zich bij der-
den bevinden (artikel 475 lid 1 Rv). Het begrip
vorderingen omvat zowel geldvorderingen als
het rechtop leveringvan zaken. Het beslag kan

niet op alle vermogensbestanddelen worden
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gelegd. Volgens artikel 475a lid 1 strekt het be-
slag zich niet uit tot vorderingen ofzaken die
volgens de wet niet voor beslag vatbaar zijn.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beslagverbo-
den die in een aantal sociale zekerheidswetten
zijn opgenomen (o.a. kinderbijslag, huursub-
sidie, bijzondere bijstand, studiefinanciering).
Artikel 475a lid 1 bepaalt tevens dat het beslag
zich niet uitstrekt tot vorderingen die recht ge-
ven op een volgens de wet of naar haar aard
niet voor beslag vatbare prestatie. Blijkens de
Memorie van Toelichting moet hieronderwor-
den verstaan dat geen beslag mogelijk is op
andere vorderingen dan tot betaling van een
geldsom en levering van een goed en dat geen
beslag mogelijk is op vorderingen die nietzelf-
standig overdraagbaar zijn, zoals de vordering
tot vestiging van een afhankelijk recht zoals
pand- en hypotheekrecht of erfdienstbaar-
heid.6

Volgens de Rechtbank Rotterdam valt een
overwerkvergoeding wel maar een onkosten-

vergoeding krachtens een CAO in beginsel niet
onder het beslag. Dit laatste is slechts anders
indien het om een zodanige vergoeding zou
gaan dat van verkapt inkomen kan worden ge-
sproken. Een andere opvatting zou volgens de

rechtbank tot het onaanvaardbare resultaat
leiden dat de werknemer die door loonbeslag
10% onder bijstandsniveau komt te verkeren,
van dit bestaansminimum ook nog eens voor
zijn dienstbetrekking noodzakelijke kosten

moet voldoen.?

Het is zeer de vraag of dit oordeel van de recht-
bank stand zou houden bij de Hoge Raad. In
tegenstelling tot hetgeen voor ambtenaren
geldt, namelijk dat kostenvergoedingen die

verband houden met de dienstbetrekking niet
vatbaarvoor beslagzijn (artikel 1161id 2 van de

Ambtenarenwet), is voor een onkostenvergoe-
ding uit een reguliere dienstbetrekking geen
beslagverbod in dewet opgenomen. En het be-
slagverbod in artikel 475a lid 1 voor 'naar haar
aard niet voor beslag vatbare prestaties' is ook
niet van toepassing op onkostenvergoedin-

gen. Om te voorkomen dat de Hoge Raad de
onkostenvergoeding onder het derdenbeslag
laat vallen is het beter dat de wetgever in het
Burgerlijk Wetboek eenzelfde bepaling als in
de Ambtenarenwet opneemt, namelijk dat on-
kostenvergoedingen die verband houden met
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de dienstbetrekking niet vatbaar voor beslag
zijn.

Beslagvrije voet
Bij beslag op vorderingen die de schuldenaar
op derden heeft geldt in bepaalde gevallen een
beslagvrijevoet. Volgens artikel 475c Rv betreft

het onder andere de volgende vorderingen tot
periodieke betaling:
- loon;

- uitkeringen op grond van sociale zeker-
heidswetten (uitgezonderd kinderbijslag8);
- alimentatie;

- bezoldiging voor ambtenaren9;

- voorlopige teruggaafinkomstenbelasting.

De 'voorlopige teruggaafinkomstenbelasting'
is per 1 januari 2001 in artikel 475c opgeno-
men in verband met de invoering van de Wet
inkomstenbelasting 2001. Met de komst van
deze wet ontvangen veel mensen een periodiek
inkomen van de belastingdienst, namelijk een
voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting.

Deze toename van voorlopige teruggaven
heeft te maken met de introductie van de hef-
fingskortingen. Tot en met het jaar 2000 ston-
den kostwinners en alleenstaande ouders voor
hun inkomen in een speciale tariefgroep inge-
deeld, waardoor minder loonheffing hoefde te
worden afgedragen, dan bijvoorbeeld bij al-
leenstaanden en tweeverdieners. Vanaf 2001

wordt dit onderscheid voor berekeningvan de
loonheffing niet meer gemaakt. In de plaats
daarvan ontvangen deze specifieke groepen
rechtstreeks van de belastingdienst een be-
paalde heffingskorting. Om te voorkomen dat
dit volledig onder het beslag zou vallen is de
voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting in
artikel 475c Rv opgenomen.lO

Soms kan het gebeuren dateen inkomen waar-

aan een beslagvrije voet is verbonden tijdelijk
lagerwordt, bijvoorbeeld wegens ziekte. Uiter-
aard zal dan de afdracht aan de beslaglegger
ook lager zijn. Het feitelijk genoten inkomen
valt onder het beslag. Ook wanneer een uitke-
ringtijdelijkverlaagd wordt omdat betrokkene
als gevolg van het niet nakomen van een be-
paalde verplichting een maatregel opgelegd
krijgt, valt dit verlaagde inkomen onder het be-
slag en kan het dus voorkomen dat het inko-
men lager is dan de beslagvrije voet, met het
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gevolg dat geen geld afgedragen kan worden
aan de beslaglegger."

Artikel 475c noemt slechts een beperkt aantal
vorderingen tot periodieke betalingen van de
schuldenaar op derden. Indien een bepaalde
inkomstenbron niet in dit artikel genoemd is,
zoals een freelance-inkomen, een VUT-uitke-
ring of de vergoeding die een gemeenteraads-
lid ontvangt, dan geldt geen beslagvrije voet.12

Bij een dergelijk inkomen kan de schuldenaar
indien hij over onvoldoende andere middelen
van bestaan beschikt, blijkens artikel 475f Rv
de kantonrechterverzoeken om de bepalingen
over de beslagvrije voet op dit inkomen van
toepassing te verklaren.

Artikel 475d Rv geeft aan op welke wijze de be-
slagvrije voet moet worden berekend. Het is
een vrij ingewikkelde bepaling die sinds de in-
werkingtreding per 1 april 1991 al negen keer

is gewijzigd.'3 De hoogte van de beslagvrije
voet is in beginsel 90% van de toepasselijke
bijstandsnorm. De hoogte van de bijstands-
norm is afhankelijk van leeftijd en leefsituatie
en kan bovendien nog binnen bepaalde mar-

ges per gemeente verschillen.
Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders
van 21 tot 65 jaar geldt een afWijkend regime.
De beslagvrije voet is gelijk aan 90% van het
inkomen met een minimum (90% van de lan-
delijke in de Algemene bijstandswet (ABW) op-

genomen basisnorm) en een maximum bedrag

(90% van de basisnorm vermeerderd met de
maximale gemeentelijke toeslag).
De reden voor deze systematiek is dat sinds de
invoering van de nieuwe Algemene bijstands-
wet de gemeenteraad de bevoegdheid heeft

gekregen om bij verordeningde hoogte van de

bijstandsnorm voor een deel, de toeslag ge-
noemd, binnen bepaalde grenzen zelf te bepa-
len.
Bij degenen die een bijstandsuitkeringontvan-
gen iS90%van het inkomen gelijkaan 90%van
de toepasselijke bijstandsnorm. Voor mensen
met een ander inkomen is niet bekend hoe
hoog de toepasselijke bijstandsnorm is. Dat
gegeven zou slechts kunnen worden verkregen
indien de gemeente ten behoeve van de be-
slaglegger een beoordeling zou maken van de
eventuele aanspraak op bijstand. Volgens de
wetgever zou een dergelijke beoordeling voor
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de gemeenten een onverantwoorde werkbe-
lasting met zich brengen.'4

Artikel 475d Rv verwijst naar bepalingen in de
Algemene bijstandswet en de systematiek van
deze wet werkt dan ook in beginsel door in de
berekening van de beslagvrije voet. Dit bete-
kent bijvoorbeeld dat indien de echtgenoot en
de kinderen van de schuldenaar in het buiten-
land verblijven, voorberekeningvan de beslag-
vrije voet de alleenstaandennorm geldt. De
ABW kent immers het territorialiteitsbegin-
sel.'5
Echter, ondanks dat een minderjarige geen
zelfstandig recht heeft op een bijstandsuitke-
ring, geldt er wel een beslagvrije voet als zou
men 18jaarzijn.'6

verhoging van de beslagvrije voet
Artikel 475d Rv noemt een aantal omstandig-
heden op grond waarvan de beslagvrije voet
moet worden verhoogd.
De premie ziektekostenverzekering is als be-
slagvrije voet verhogende omstandigheid op-
genomen om te voorkomen dat de schulde-
naar geen geld overhoudt om de premie te
voldoen, waardoor het risico van het niet ver-
zekerd zijn in feite overgaat naar de gemeente
die in geval van ziekte bijstand zou moeten ver-
lenen.'7Volgens Schirmeister dient de beslag-
vrije voet ook te worden verhoogd met de no-
minale prem ie voorziekenfondsverzekerden .,8
Dit is mijns inziens onjuist. Artikel 475d lid 5
onder a spreekt van een door de schuldenaar
'gesloten' ziektekostenverzekeri ngen daarvan
is bij een ziekenfondsverzekering geen sprake.
Immers, de Ziekenfondswet is bepalend voor
de vraag wie tot de kring van verzekerden be-
hoort. Een verzekerde kan slechts aanspraak
maken op verstrekkingen krachtens de Zieken-

fondswet na inschrijving bij een ziekenfonds.
Bij een dergelijk systeem kan bezwaarlijk wor-
den gesproken van het 'afsluiten' van een ziek-
tekostenverzekering.
Bovendien staat in de nota naaraanleidingvan
het eindverslag dat artikel 475d lid 5 Rv betrek-
king heeft op premies voor een ziektekosten-
verzekering voorzover deze niet in de bij-
standsuitkering zijn begrepen.'9 Mensen met
een bijstandsuitkering worden geacht de no-
minale ziekenfondspremie met hun uitkering
te kunnen betalen.
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De premie voor een door de ziekenfondsverze-
kerde afgesloten aanvullende ziektekosten-
verzekering dient uiteraard wel meegenomen
te worden, omdat dit in feite een particuliere
ziektekostenverzekering is die door de zieken-
fondsverzekerde vrijwillig afgesloten wordt.

De woonkosten zijn als beslagvrije voetverho-
gende omstandigheid opgenomen om te voor-
komen dat mensen met een inkomen hoger
dan bijstandsniveau en die dus geen of minder
huursubsidie ontvangen dan indien men een
minimum inkomen zou ontvangen, als gevolg
van het beslag de huur niet meer kunnen be-
talen. De redactie van artikel 475d lid 5 onder
b zoals deze luidde ten tijde van de invoering
was vrij ingewikkeld en heeft tot de nodige ju-
risprudentie geleid.20 Met de vervanging van
de Wet individuele huursubsidie doorde Huur-
subsidiewet is deze bepaling, zonder enige
toelichting of discussie, ingrijpend gewij-

zigd.21

Volgens artikel 475d lid 5 onder b dient de be-
slagvrije voet te worden verhoogd met de voor
rekening van de schuldenaar komende woon-
kosten, verminderd met ontvangen huursub-
sidie, een bijzondere bijdrage in de huurlasten
en woonkostentoeslag, voorzover de woon-
kosten na deze vermindering meer bedragen
dan de in de Huursubsidiewet opgenomen

laagste normhuur (f 366 voor 65-minners per
01-07-2001)22, met dien verstande dat de ver-

hoging van de beslagvrije voet niet meer be-
draagt dan het huursubsidiebedragwaarop de
schuldenaar, uitgaande van de laagste inko-
menscategorie, krachtens de Huursubsidie-

wet ten hoogste aanspraak heeft. Bij het in
minderingte brengen bedragwordtde kinder-
toeslag23 buiten beschouwing gelaten.

Deze bepaling blinkt niet uit in duidelijkheid.
Zij roept door de verwijzing naar de Huursub-
sidiewet twee interpretaties op:
Concrete rekenwijze: Erdient berekend teworden
hoeveel huursubsidie de betreffende schulde-

naar met zijn huur zou krijgen indien hij over
een inkomen conform de laagste inkomensca-
tegorie zou beschikken. Dit voor het concrete
geval berekende bedrag is bepalend voor het
maximum waarmee de beslagvrije voet ver-
hoogd kan worden.
Voor berekening van de verhoging wordt
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slechts de rekenhuur, d.w.z. de kale huur ver-
hoogd met een aantal servicekosten, in aan-
merking genomen, omdat de Huursubsidie-
wet ook hiervan uitgaat. Bovendien heeft de
CRvB ten tijde dat artikel 475d nog verwees
naar de Wet individuele huursubsidie bepaald
dat voor het begrip woon kosten aansluiting
moet worden gezocht bij het begrip 'subsidia-
bele huur', wat in de Huursubsidiewet 'reken-
huur' wordt genoemd.24
Abstracte rekenwijze: De verwijzing naar de
Huursubsidiewet levert per type huishouden
een maximumbedrag op waarmee de verho-
ging van de beslagvrije voet begrensd wordt.
Dit is de maximale huursubsidie die verkregen
kan worden bij de maximale rekenhuur. Er
hoeft dus niet berekend te worden hoeveel

huursubsidie de betreffende schuldenaar met
zijn huur zou krijgen indien hij over een inko-
men conform de laagste inkomenscategorie
zou beschikken.

Voor berekening van de verhoging wordt niet
de rekenhuur maar de volledige huur in aan-
merking genomen. Er wordt immers in artikel

475d lid 5 gesproken over'woonkosten' en niet
over rekenhuur. Bovendien blijkt uit de parle-
mentaire geschiedenis dat onder woon kosten
ook de kosten van een eigen woning worden
begrepen25 en voor een eigen woning kan het
begrip 'rekenhuur' niet worden gebruikt.

Voorde concrete rekenwijze pleit dat de verho-
ging van de beslagvrije voet precies overeen-
komt met de huursubsidie die de schuldenaar
zou ontvangen indien hij over een minimum-
inkomen beschikt. De abstracte rekenwijze
leidt tot de situatie dat het zelfs mogelijk is dat
indien men een inkomen op bijstandsniveau
heeft en de maximale huursubsidie ontvangt,
er toch nog een verhoging van de beslagvrije
voet plaats kan vinden. Dit is aan de orde bij
een rekenhuur die hoger is dan de in de Huur-
subsidiewet opgenomen kwaliteitskortings-
grens (per 1 juli 2001 f 658). De concrete re-
kenwijze lijkt dus beter aan te sluiten bij de
bedoeling van de verhoging van de beslagvrije
voet.
Voor de abstracte rekenwijze pleit de redactie
van artikel 475d lid 5. 'Ten hoogste' zou er op
kunnen duiden dat uitgegaan moet worden

van de huursubsidie die bij een bepaald huis-
houdtype maximaal verkregen kan worden, los
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van de hoogte van de huur die de schuldenaar
betaalt. Bij de concrete rekenwijze komt aan
'ten hoogste' geen enkele betekenis toe.
Aangezien uit de parlementaire geschiedenis
niet blijkt wat nu precies de bedoeling van de
wetgever is geweest, is verdedigbaar dat de
verhoging van de beslagvrije voet conform de
letterlijke tekst van artikel 475d lid 5 moet
plaatsvinden, dat wil zeggen volgens de ab-
stracte rekenwijze.

verlaging van de beslagvrije voet
Naast deze verhogingen, staat in artikel 475d
Rv ook een aantal verlagingen van de beslag-

vrije voet genoemd. De beslagvrije voet moet
worden verminderd met:
- Het eigen niet onder beslag liggende perio-

dieke inkomen inclusief vakantie-aanspraak
van de partnervan de schuldenaar, ditvoorten
hoogste de helft van de beslagvrije voet (artikel

475d lid 3 Rv). Ditbetekentdatook indien men-
sen samenwonen, de partner van de schulde-
naar indirect meebetaalt aan de schuld waar-
voor de partner niet aansprakelijk is. Immers
de schuldenaar zal bij een beslagvrije voet van

45% van de bijstandsnorm voor zijn levenson-
derhoud afhankelijk zijn van zijn partner, ook
al kan hij dit wettelijk niet afdwingen.26
- De voor beslag vatbare periodieke inkom-

sten van de schuldenaar waarop geen beslag
ligt, inclusief het normbedrag voor de kosten
van levensonderhoud indien de schuldenaar
stud iefi nancieri ng of tegemoetkom ing studie-
kosten ontvangt waarop geen beslag kan wor-
den gelegd (artikel 475d lid 6 Rv). Met deze
bepaling wordt voorkomen dat de beslagleg-
ger op alle inkomsten beslag zou moeten leg-
gen om maximaal te kunnen verhalen.27lndien
overigens op meerdere inkomsten van de
schuldenaar beslag is gelegd, dan dient de be-
slagvrije voet te worden omgeslagen naar rato
van de hoogte van die inkomsten (artikel 475b
lid 2 Rv).

Schuldenaar verschaft geen informatie
Om beslag op het inkomen te kunnen leggen
en om de beslagvrije voet correct te kunnen
berekenen dient de deurwaarderte weten over
welk inkomen de schuldenaar beschikt.
Volgens artikel 475g lid 1 Rv is de schuldenaar
verplicht aan een deurwaarder die gerechtigd
is tegen hem beslag te leggen, desgevraagd

30

zijn bronnen van inkomsten op te geven. Voor
het ontstaan van de verplichting voorde schul-
denaar om informatie te verstrekken zal dus
aan een tweetal voorwaarden moeten worden
voldaan:
- de deurwaarder is gerechtigd om tegen de

schuldenaar beslag te leggen;
- de deurwaarder verzoekt de schuldenaar

om zijn bronnen van inkomsten op te geven.

Het vereiste dat de deurwaarder gerechtigd
moet zijn om tegen de schuldenaar beslag te
leggen komt aan de orde in een uitspraak van
de Kamer van Beroep van de Koninklijke Be-
roepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
(KVG). Het ging hierbij om het volgende:
Een deurwaarder verzoekt meteen bij de bete-
keningvan de executorialetitel de schuldenaar
zijn bronnen van inkomsten op de geven en
brengt hiervoor f 40,35 in rekening conform
artikel 14 sub Conder kvan het Deurwaarders-
reglement. Volgens de Kamer van Beroep van
de KVG mag de deurwaarder deze kosten niet
in rekening brengen omdat het verzoek tege-
lijkertijd geschiedt bij de betekening van de
executoriale titeL. Als argument voert ze hier-
vooraan datvolgens artikel475glid 1 Rvvereist
is dat de deurwaarder gerechtigd is beslag te
leggen. Beslaglegging isvolgens artikel 439 Rv

pas mogelijk na hetverloop van twee dagen na
betekening van de executoriale titel.28

Wanneer aan alle voorwaarden van artikel

475g lid 1 Rv is voldaan, is de schuldenaar dus
verplicht om zijn bronnen van inkomsten op te
geven. Aan deze verplichting is geen directe
sanctie gekoppeld. Het niet nakomen van de
verplichting brengt echter wel een tweetal na-
delen voor de schuldenaar met zich:
- In een aantal gevallen zal het niet verschaf-

fen van informatie over het inkomen tot gevolg
hebben dat een lagere beslagvrije voet geldt.
- De deurwaarder is bevoegd om binnen be-

paalde grenzen zelfop onderzoek te gaan naar
de bronnen van inkomsten (artikel 475g lid 3
Rv) ofhij schakeltdaarvooreen gespecialiseer-
de instantie in (bijvoorbeeld een handelsinfor-
matiebureau). Dit brengt de nodige kosten

met zich, veelal informatiekosten genoemd,
die verhaald worden op de schuldenaar.

Voor de wijze waarop het n iet verstrekken van
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informatie invloed heeft op de hoogte van de
beslagvrije voet kan een onderscheid gemaakt
worden naar de huishoudsituatie:

(Echt)paren: Wanneer de schuldenaar na een
verzoek van de beslaglegger geen informatie
verstrekt over het inkomen van zijn partner,
heeft dit tot gevolg dat de beslagvrije voet

wordt gehalveerd (artikel 475g lid 2). Deze be-
paling is, in tegenstelling tot hetgeen in de
praktijk wel eens gebeurt, alleen van toepas-
singwanneererook daadwerkelijk een partner
is, bijvoorbeeld vastgesteld aan de hand van
gegevens uit het bevolkingsregister.

Alleenstaande (ouder) van 21 tot 6sjaar: i ndien het
periodieke inkomen van een alleenstaande ou-
der of een alleenstaande van 21 jaar of ouder
maar jonger dan 65 jaar, niet bij de beslagleg-
gerbekend is (een gevolgvan het nietverschaf-
fen van informatie) heeft dit tot gevolg dat de
beslagvrije voet gelijk is aan 90% van de basis-
norm zoals genoemd in de Algemene bij-
standswet (respectievelijk 70%en 5o%van het
minimumloon), in plaats van 90% van het in-
komen met als maximum 90% van de basis-
norm verhoogd met een toeslag (respectieve-
lijk90%en 70%van het minimumloon) (artikel

475d lid 1 onder b).

Alleenstaande (ouder) van 6S jaar en ouder; Voor
mensen van 65 jaar en ouder geldt een hogere
-bijstandsnorm en daarmee ook een hogere be-
slagvrije voet. Omdat de Algemene bijstands-
wet bij alleenstaanden en alleenstaande ou-
ders van 65 jaar en ouder geen onderscheid
maakt tussen basisnorm en toeslag maakt het
voor de hoogte van de beslagvrije voet niet uit
ofhet inkomen van de schuldenaar al dan niet
bij de beslaglegger bekend is (artikel 475d lid
1 onder c).

De ratio van deze bepalingen waarbij de be-
slagvrije voet lager wordt vastgesteld indien
het inkomen van de schuldenaarofzijn partner

bij de beslaglegger niet bekend is, is dat in die
gevallen het inkomen nodig is om een correcte
beslagvrije voet vast te stellen. Immers:
- Bij (echt)paren dient de beslagvrijevoetver-

minderd te worden met ten hoogste de helft

van het niet onder beslag liggende periodieke
inkomen inclusief de vakantieaanspraak van
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de partner van de schuldenaar (artikel 475d lid
3).
- Bij alleenstaanden en alleenstaande ouders

is de beslagvrije voet gelijk aan 90% van het
inkomen inclusief de vakantieaanspraak, met
als minimum 90% van de basisnorm en als
maximum 90%van de basisnorm vermeerderd
met de maximale toeslag.

In beide gevallen is de hoogte van de beslag-
vrijevoetdus afhankelijkgesteld van de hoogte
van het inkomen.

In de praktijk komt bij de informatieverplich-
ting van de schuldenaar een tweetal proble-

men voor.
Allereerst de veelal onduidelijke wijze waarop
de deurwaarder om informatie verzoekt. Het
komt regelmatig voor dat het verzoek om in-
formatie conform artikel 475g tegelijkertijd
gebeurt met de overbetekeningvan het beslag
(artikel 475i). De exploten blinken voor de ge-
middelde schuldenaartoch al niet uit in duide-
lijkheid. Dit ondanks de in artikel 20 van het
Deurwaardersreglement opgenomen ver-
plichting dat de deurwaarders de exploten en
afschriften welke zij uitgeven duidelijk en
nauwgezetdienente schrijven.29Een hierin op-
genomen verzoek om informatie zal dan veelal
aan de aandacht van de schuldenaar ontsnap-
pen, laat staan dat hij zal beseffen wat de con-
sequenties zijn van het niet voldoen aan de in-
formatieplicht.

Een tweede probleem dat in de praktijk voor-
komt is dat, ondanks datde schuldenaaren z'n
eventuele partner over een bijstandsuitkering
beschikt, de verlaging van de beslagvrije voet
toch wordt toegepast indien de schuldenaar
geen informatie verstrekt. Zoals gezegd is de
ratio van de verlaging van de beslagvrije voet
bij het niet verstrekken van informatie, dat de
beslagvrije voet anders mogelijk te hoog zou
worden vastgesteld indien de schuldenaar of
zijn eventuele partner nog over een ander in-
komen beschikt. Gezien het complementaire
karakter van een bijstandsuitkering dient de
deurwaarder er vanuit te gaan dat het totale
inkomen niet meer bedraagt dan de toepasse-
lijke bijstandsnorm. Een verlaging van de be-
slagvrije voet is dan redelijkerwijze niet aan de
orde.

" I
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Naastverlagingvan de beslagvrijevoet kan het
niet verstrekken van informatie over het inko-
men tot gevolg hebben datde deurwaarderzelf
informatie bij derden gaat inwinnen, of dat hij
daar een bedrijfvoor inschakelt (een handels-
informatiebureau) met alle kosten van dien.
Volgens artikel 475g lid 3 is de deurwaarder,
indien hij gerechtigd is tegen een schuldenaar
beslag te leggen, bevoegd om zelf informatie
in tewinnen bij degene dievermoedelijk perio-
dieke betalingen verricht of schuldig is aan de
schuldenaar. De werkgever of uitkerende in-
stantie is verplicht hierop desgevraagd schrif-
telijk te antwoorden.
Artikel 475g lid 3 is duidelijkgeen vrijbriefvoor
de deurwaarderom overal informatie in tewin-
nen.lndien de deurwaarder(nog) niet overeen
executoriale titel beschikt (en zich dus bezig-
houdt met niet-ambtelijke werkzaamheden)
dan is het inwinnen van informatie bij de werk-
gever of de uitkerende instantie in strijd met
de wet. De Landelijke Tuchtkamer van de KVG
heeft hiervoor een deurwaarder berispt. Hier-
bij werd het volgende overwogen:
'De gerechtdeurwaarder moet ervoor waken
dat hij bij het verrichten van zijn niet-ambtelij-
ke werkzaamheden suggereert te beschikken
overambtelijke bevoegdheden. Een werkgever

die wordt geconfronteerd met een verzoek zo-
als aangeklaagden dat hebben gericht aan de
werkgever van klager (verzoek om hoogte van
het salaris en de vraag of al beslag is gelegd,
AJM), zal al te licht menen verplicht te zijn ant-
woord te geven. Die plicht bestond echter in de
omstandigheden van deze zaak allerminst. Ge-
vreesd moet worden dat een werkgever die on-
verplicht dergelijke informatie verstrekt in
strijd handelt met zijn wettelijke plichten als
zorgvuldig werkgever en als beheerder van

persoonsgegevens. Dat gebeurt dan op aan-

sporing van de gerechtsdeurwaarders, die

daartoe niet bevoegd zijn. Ook daarom is spra-
ke van onzorgvuldig en tuchtrechtelijk onjuist
handelen. (...)'. Bovendien kan het verzoek om
informatie leiden tot schending van de goede
naam. Zo overweegt de Landelijke Tuchtkamer
in onderhavige zaak: 'Het schrijven impliceert

immers verschillende, voor klager nadelige ef-
fecten. Zo is er impliciet sprake van een vorde-
ring op klager, die klager onbetaald laat. Kla-
ger hangt kennelijk een proces boven het

hoofd. Gevraagd wordt of er reeds uit andere
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hoofde loonbeslag is gelegd. Dat suggereert

de mogelijkheid van andere openstaande vor-
deringen. Ten slotte wordt gesproken van de
mogelijkheid van een elders lopende minnelij-
ke afbetalingsregeling. Het is duidelijk dat de
werkgever na ontvangst van een dergelijk
schrijven vraagtekens heeft over zijn werkne-
mer.' 3°

informeren naar de beslagvrije voet verhogende
omstandigheden
De deurwaarder is bevoegd onder bepaalde
voorwaarden te informeren naar de bronnen
van inkomsten van de schuldenaar. Is de deur-
waarder nu ook gehouden om bij de schulde-
naarte informeren naarde beslagvrijevoetver-
hogende omstandigheden, teweten de premie
ziektekostenverzekering en de woon kosten?
Deze vraag is van belang omdat vrijwel geen
enkele particuliere schuldenaar ervan op de
hoogte zal zijn dat zijn woon kosten en de pre-
mie ziektekostenverzekering van invloed zijn
op de hoogte van de beslagvrije voet.

Veel deurwaarders gebruiken bij het verzoek
aan de schuldenaar om zijn bronnen van in-
komsten op te geven (artikel 475g lid 1) een
standaardformulierwaarbij zetevens informe-

ren naar de hoogte van de huur en de premie
ziektekostenverzekering. Echter, niet iedere
deurwaarder hanteert deze werkwijze. Na sig-
nalen vanuit de praktijk heeft de KVG inmid-
dels een standaardformulierontwikkeld waar-
op vragen staan vermeld over de woon kosten
en de premie ziektekostenverzekering, maar
de leden van de KVG zijn niet verplicht dit for-
mulierte gebruiken. Bovendien wordt het ver-
zoek om informatie vaak gekoppeld aan de
overbetekening van het beslag waardoor dit,
ook vanwege het ambtelijk taalgebruik, veelal
niet wordt begrepen. En als de schuldenaar al
wel begrijpt dat het hier om een verzoek om
informatie gaat, dan is het nog maar de vraag
of hij beseft dat het in zijn belang is om de
informatie te verstrekken.

Uit de wet blijkt niet dat de beslaglegger C.q.
deurwaarder aan de schuldenaar informatie
moet verschaffen over de mogelijkheid dat de
premie ziektekostenverzekering en de woon-
kosten de beslagvrije voet kunnen verhogen.
Ook is niet geregeld dat de deurwaarder hier-
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naar dient te vragen en dus ook niet op welke
wijze dit moet gebeuren. Het is echter verde-
digbaar dat een deurwaarder, gezien zijn bij-
zondere positie ten opzichte van de schulde-
naar, gehouden is om op een voor de
schuldenaartoegankelijke wijze te informeren
naar de beslagvrije voet verhogende omstan-
digheden.
Deze bijzondere positie van de deurwaarderten
opzichte van de schuldenaar komt in een ander
verband tot uitdrukking in een uitspraakvan de
Presidentvan de RechtbankZwolle die oordeel-
de dat een deurwaarder zich bij zijn ambtsver-
richtingen niet uitsluitend mag laten leiden
door partijdige belangen van zijn opdrachtge-
ver: 'De deurwaarder is een door de Kroon be-
noemde en in die hoedanigheid beëdigde

openbare ambtenaar, die ten dienste van de
justitiabelen bij uitsluiting aan hem/haaropge-
dragen wettelijk vereiste rechtshandelingen

verricht. Daaruit vloeit voort een dubbele ver-
antwoordelijkheid van de deurwaarder. Ener-

zijds is hij aansprakelijk jegens zijn particuliere

opdrachtgever, anderzijds is hij steeds een

openbaar ambtenaar, die in het rechtsbestel
een taak vervult ten behoeve van het algemeen
belang. In een geval als het onderhavige - uit-
voering van een opdracht tot beslaglegging-
diende Van Nimwegen (de deurwaarder, AJM)
derhalve niet alleen de instructies van zijn op-
drachtgever uitte voeren, maar moest hij daar-
bij ook als openbaar ambtenaar met een eigen
verantwoordelijkheid ervoor zorgen dat de
rechtens te eerbiedigen belangen van de adspi-
rant-beslagene niet in het gedrang kwamen.'31

In de praktijk wordt echter weinig met de be-
langen van de beslagene rekening gehouden
en het ziet er niet naar uit dat dit makkelijk zal
veranderen, immers: de beslaglegger heeft er
belang bij dat er snel geïnd wordt en een ho-
gere beslagvrije voet belemmert dit. De belan-
gen van de deurwaarder komen ondanks zijn
vermeende onafhankelijke positie, veelal over-
een met die van de beslaglegger, de opdracht-
gever, want daarvan is zijn inkomen afhanke-
lijk. Hetsnel innen van een vorderingleverteen
tevreden klant op. Dit zijn niet de condities om
uit eigen beweging van de deurwaarder extra
inspanningen te verwachten om de beslagvrije

voet correct (lees hoger) vast te stellen.
Om er voor te zorgen dat de beslagvrije voet
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wel juist wordt vastgesteld dient de wijze van
vaststelling van de beslagvrije voet beter in de
wet geregeld te worden. Dit kan door aan arti-
kei 475i de volgende drie leden toe te voegen:
'2. Tegelijk bij betekening van het beslagex-
plootaan de geëxecuteerde conform lid 1 voegt

de deurwaarder, tervaststellingvan de beslag-
vrije voet, een bij algemene maatregel van be-
stuur vast te stellen formulier met toelichting.

3. Het formulier dient door de geëxecuteerde
binnen twee weken te worden geretourneerd.

4. De deurwaarder stelt aan de hand van de
door de geëxecuteerde verstrekte gegevens, of
indien deze niet verstrekt zijn, aan de hand van
de hem bekend zijnde gegevens de beslagvrije
voet conform art. 475d vast en zendt een be-
richt van de hoogte en de wijze van berekening
volgens een bij algemene maatregel van be-
stuur vast te stellen rekenschema, aan de ge-
executeerde.'

Het bij algemene maatregel van bestuur vast
te stellen formulier bevat naast vragen over het

inkomen, ook vragen overde ziektekostenpre-

mie en de woon kosten. In de toelichtingwordt
nadrukkelijk gewezen op de consequenties
van het niet invullen en opsturen van het for-
mulier. De geëxecuteerde is op grond van arti-
kei 475g lid 1 verplicht om de vragen te beant-
woorden die betrekking hebben op zijn
bronnen van inkomsten.
Het bij algemene maatregel van bestuur vast
te stellen rekenschema, zoalsvoorgesteld in lid

4, is bedoeld om ervoor te zorgen dat het voor
de schuldenaarzichtbaarwordt dat bij bereke-
ningvan de hoogte van de beslagvrije voet bij-
voorbeeld geen rekening is gehouden metzijn
woonkosten, omdat er staat: 'bijtelling woon-
kosten f 0'. De deurwaarder dient dit bericht
met de hoogte en wijze van berekening van de

beslagvrije voet aan de geëxecuteerde te zen-
den, zodat artikel 475g lid 1 tweede zin overde
opgave van de hoogte van de beslagvrije voet
aan de geëxecuteerde kan komen te vervallen.
Op deze wijze zal een verlaging van de beslag-

vrije voet vanwege het niet verstrekken van in-
komsten en het ontbreken van de verhoging
van de beslagvrije voet met de premie ziekte-
kosten en de woon kosten, veel minder vaak
voorkomen.
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Met terugwerkende kracht wijzigen van de
beslagvrije voet
De hoogte van de beslagvrije voet kan om di-
verse redenen wijzigen:
- wijziging van de huishoudsituatie, van al-

leenstaande samenwonend worden of anders-
om;
- wijzigingvan de leeftijd, bijvoorbeeld 21 jaar
worden,of65jaarworden;
- wijziging van het inkomen van de schulde-

naardat nietonderhet beslagvalt (artikel 475d
lid 6);
- wijziging van het inkomen van de echtge-

noot of partner van de schuldenaar (artikel

475d lid 3);
- wijziging van de premie ziektekosten of de

woonkosten (artikel 475d lid 5).

Het is de vraag of deze wijzigingen, wanneer
de schuldenaar deze later aan de beslaglegger
meldt, tot gevolg hebben dat de beslagvrije
voet met terugwerkende kracht aangepast
moet worden. Voor deze vraag is artikel 475d
lid 7 van belang. Dit luidt:
'Metwijzigingvan omstandigheden die de be-
slagvrije voet verhogen, moet de beslaglegger
onverwijld rekening houden. Hij is verplicht
aan degene die de periodieke betaling moet
verrichten, met het tijdstip van ingang, kennis
van de verhoging te geven onmiddellijk nadat
de reden daarvooris aangetoond aan hem, zijn
advocaat, zijn gemachtigde of de deurwaar-
der.'

Wat betekent 'onverwijld rekeninghouden'? In
de Memorie van antwoord staat:
'In lid 5 (nu lid 7, AJM) is de regel vastgesteld
datwijzigingvan omstandigheden ten voorde-
le van de schuldenaar meteen de beslagvrije
voet beïnvloedt: is in onwetendheid te veel aan
de beslaglegger betaald, dan moet hij dat on-
verwijld teruggeven of verrekenen. Voor wijzi-
gingen ten nadele van de schuldenaar is afge-
zien van zulk een bepaling, omdatverrekening
in zijn omstandigheden te zware gevolgen zou
kunnen hebben. Deze wijzigingen gaan dus
niet in voordat de beslaglegger degene die de
periodieke betalingen moet verrichten, heeft

ingelicht.'32

Dezetoelichtingdoetvermoeden dat in het ge-
val van wijziging van omstandigheden die de
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beslagvrije voet verhogen, de wijziging mette-
rugwerkende krachtdientte geschieden en het
teveel betaalde moet worden teruggegeven of
verrekend. Dit is echter onjuist. Artikel 475d lid

7 geeftzelfimmers niet aan dat 
er sprake isvan

terugwerkende kracht. Het teruggeven of ver-
rekenen zoals in de MernorievanAntwoord ver-
meld staat heeft mijns inziens betrekking op
de situatie dat ondanks dat de beslagleggerop
de hoogte is gesteld van de wijziging van om-
standigheden, de derde-beslagene kennelijk
nog niet op de hoogte is en teveel aan de be-
slaglegger betaalt.
Uit de Memorie van Antwoord wordt verder
duidelijk dat de wetgever er bewust voor heeft

gekozen dat het teruggeven en verrekenen al-
leen geldt bij omstandigheden die de beslag-
vrije voet verhogen en niet bij omstandigheden
die de beslagvrijevoetverlagen. Ditomtevoor-
komen dat de schuldenaar in de problemen
zou komen.

De Nationale ombudsman noemt twee argu-
menten om een klacht dat ten onrechte de be-
slagvrijevoet niet metterugwerkende kracht is
verhoogd vanwege het gaan samenwonen, on-
gegrond te verklaren, namelijk:
- het verzoek om de beslagvrije voet te verho-

gen is pas achteraf gedaan, waardoor de be-
slaglegger pas achteraf op de hoogte was en
dus geen verwijt treft;
- de bedoeling van de beslagvrije voet is om

de beslagene per maand een bepaalde beste-
dingsruimte te verschaffen en dat valt feitelijk
niet metterugwerkende krachtte realiseren,33

Hettweede argument is eigenaardig. Indien de
beslagvrije voet te laag is vastgesteld, of dit nu
wel of niet betrokkene te verwijten valt, heeft

dit in ieder geval tot gevolg dat hetzij bepaalde
uitgaven zijn uitgesteld, hetzij dat er schulden
zijn gemaakt om bepaalde uitgaven te kunnen
blijven doen. Een bepaalde maandelijkse be-
stedingsruimte kan inderdaad niet met terug-
werkende kracht gegeven worden. Wel kan
recht gedaan worden aan de uitgestelde uitga-
ven of de ontstane schulden door een beslag-
vrije voet met terugwerkende kracht te corri-
geren. Dit past bij de ratio van de beslagvrije
voet, namelijk het garanderen van een be-
staansminimum.
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De Rechtbank Rotterdam komtwel tot hetoor-
deel dat met terugwerkende kracht rekening
moetworden gehouden metdewoonkosten en

de premie ziektekosten, ongeacht of de execu-
tant op de hoogte was van die beslagvrije vóet
verhogende omstandigheden. De rechtbank
heeft daarbij het volgende overwogen:34
'Dat in gevallen als het onderhavige ook ach-
teraf rekening gehouden dient te worden met
aangetoonde beslagvrije voet verhogende fac-
toren, waarmee vanaf het moment dat deze
factoren zich voordeden geen rekeninggehou-
den is, vindtsteun in de omstandigheid dat aan
de deurwaarderafged ragen gelden na het aan-
tonen van de reden van de verhoging van de

beslagvrijevoet, voor het bedragdieverhoging
als te veel worden aangemerkt, welk teveel als-
dan verrekend dient te worden.'

Met 'in gevallen als het onderhavige' doelt de
rechtbank mogelijk op het specifieke karakter
van deze procedure, namelijk dat de beslag-
legger op grond van artikel477a lid 4 Rv bij de
derde-beslagene afgifte vordert van hetgeen
volgens de verklaring afgedragen dientte wor-
den. De derde-beslagene stelt zich op het
standpunt dat de beslagvrije voet te laag is
vastgesteld, omdatgeen rekening is gehouden
metde premie ziektekosten en dewoonkosten.
En dit wordt dus gehonoreerd.

André Moerman

Mr. AJ. Moerman is o.a. werkbegeleider sociaal
raadsliedenwerk bij Welzijn Arnhem.
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2S Zie toelichting op aangenomen amendement van

TerVeld, Kamerstukken" 1988/89, 17 897, nr.13. Vol-

gens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegen-

heid maakt de wetsgeschiedenis niet duidelijk of

woonkosten in verband met een eigen woning ofka-

merhuur dienen te worden meegenomen in de bere-

kening van de beslagvrije voet. Zie circulaire

BZ/AB/Ol/S01S te vinden op http/lgemeentelo-

ket.minszw.nl. Gezien de toelichting bij het aangeno-

men amendement is dit derhalve niet juist.

26 Zie hierover: Schirmeister, F.C., 'Op zoek naar on-

betaalde beren', Rechtshulp, 1991 nr. 5, p. 8.

27 Kamerstukken" 1982/83, 17 897, nrs. 1-3, P.19 (ar-

tikel475b lid 6 in oorspronkelijk wetsvoorstel).
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28 Beschikking van de Kamervan Beroep van de

KVG, 23 december 1998, gepubliceerd in: De Gerechts-

deurwaarder, 1999, p. 223-228. Anders: N.o. 24 decem-

ber 1993, rapport 93/955.

29 Zie eveneens artikel 15 lid 1 Gerechtsdeuiwaar-

derswet (Stb. 2001, 70), die ten tijde van het schrijven

van dit artikel nog niet van kracht is.

30 Beschikking van de Landelijke Tuchtkamer van

de KVG, 14 augustus 1997, gepubliceerd in: De Ge-

rechtsdeurwaarder, 1997, p. 260-263.

31 Pres. Rb. Zwolle 28 juni 1991, KG 1991, 240.

32 Kamerstukken" 1986/87, 17 897, nr. 5, onder punt

59.

33 N.o. 13juni 1997, rapport 97/219.

34 Rb. Rotterdam 17 september 1998, Prn.1999,

5°95.
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