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Vooraf 

Onderstaande afspraken zijn afspraken die zijn gemaakt tussen KBvG, Belastingdienst, LBIO, SVB, 

UWV, VNG en CJIB (verder aangeduid als partijen) en bedoeld als tijdelijke procesafspraken. Deze 

tijdelijke procesafspraken zijn gemaakt om het proces rond de coördinerende deurwaarder te 

ondersteunen. Zodra sprake is van een volledig operationeel verbreed beslagregister zullen de 

afspraken moeten worden herzien en zullen ze goeddeels kunnen komen te vervallen. De 

afspraken zijn gemaakt vanuit het bewustzijn dat zowel de VNG als de KBvG hun leden niet direct 

kunnen binden door middel van dit afsprakenkader en moeten dan ook worden beschouwd als een 

intentieverklaring. In lijn met het karakter van een intentieverklaring kunnen partijen in 

individuele gevallen met redenen omkleed van deze afspraken afwijken. 

Alle afspraken hangen samen met de uitvoering van het proces rond de coördinerende 

deurwaarder. Dat betekent dus ook dat zij enkel het proces rond loonbeslag, loonvordering en 

verhaal zonder dwangbevel raken, maar niet het proces rond verrekening.  

Definities 

Samenloop: situatie, waarbij op hetzelfde periodieke inkomen meer dan één schuldeiser het recht 

van verhaal, beslag of loonvordering uitoefent dan wel laat uitoefenen. 

In dit document wordt onder beslag op periodieke inkomsten mede verstaan een loonvordering op 

grond van artikel 19 van de Invorderingswet 1990 en verhaal op grond van artikel 576, vijfde lid, 

van het Wetboek van Strafvordering of artikel 27, vijfde lid, van de Wet administratiefrechtelijke 

handhaving verkeersvoorschriften dan wel verhaal op grond van § 6.5 van de Participatiewet.  

Inhoudelijke bepalingen 

1. Als een partij onbekend is met samenloop of wie de rol van coördinerende deurwaarder op 

basis van de wet toekomt, maakt zij richting derde en schuldenaar een voorbehoud over 

de toepasselijkheid van de door haar berekende beslagvrije voet en de verplichting van de 

derde om aan haar af te dragen.   

 

2. Zodra een partij weet dat er sprake is van samenloop, achterhaalt zij indien haar de 

afdracht niet toevalt - zo nodig via de derde - de identiteit van de partij waaraan de derde 

afdraagt.  

 

3. Vanaf het moment dat een partij weet wie de coördinerende deurwaarder is dan wel die rol 

toekomt, verwijst zij (in haar opvolgende communicatie) de derde en de geëxecuteerde 

naar de coördinerende deurwaarder voor de hoogte van de beslagvrije voet en de 

gegevens waarop deze is gebaseerd. 

 

4. Bij beslagen die gelegd worden of bij samenloop die pas ontstaat of blijkt na het moment 
waarop de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking treedt, hanteert de 
inningsbevoegde de wettelijke beslagvrije voet. Bij op dat moment reeds lopende beslagen 

met een hogere beslagvrije voet wordt de beslagvrije voet herzien tot de actuele wettelijke 
beslagvrije voet vanaf het tijdstip waarop de beslagvrije voet op grond van de wet of 

gewijzigde omstandigheden wordt herzien. 
 

5. De partij die op basis van de wet de coördinerende deurwaarder is geworden nadat de 

derde eerder aan een andere partij tot afdracht verplicht was, stelt de geëxecuteerde en 

de derde beslagene direct op de hoogte van het feit dat hij coördinerende deurwaarder is 

geworden. 

 

6. De coördinerende deurwaarder informeert op verzoek andere partijen over de hoogte van 

de beslagvrije voet en de daaraan ten grondslag liggende informatie.  

 

 

7. Als er sprake is van samenloop van beslagen van de SVB, het UWV of het college van 

Burgemeester en Wethouders voor een bevoorrechte socialezekerheidsvordering, en de rol 
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van coördinerende deurwaarder een van deze partijen toevalt, wordt de 

aflossingscapaciteit ingezet voor de vordering waarvoor het oudste beslag ligt.  

 

Op gelijke wijze geldt dat - indien sprake is van samenloop van concurrente 

loonvorderingen of een verhaal zonder dwangbevel, waarbij ofwel de Belastingdienst of de 

lokale belastinginner als loonvorderaar voor een concurrente vordering ofwel het CJIB met 

een verhaal zonder dwangbevel de rol van coördinerende deurwaarder toekomt - de 

afloscapaciteit wordt ingezet voor de vordering waarvoor het oudste beslag ligt. Met dien 

verstande dat in individuele gevallen andere afspraken1 kunnen worden gemaakt.  

 

8. Indien een beslagleggende partij degene die de rol van coördinerende deurwaarder 

toekomt met redenen omkleed informeert over feiten of omstandigheden die van invloed 

kunnen zijn op de hoogte van de beslagvrije voet, koppelt laatstgenoemde aan deze 

beslagleggende partij terug wat hij met de informatie heeft gedaan.  

 

9. Partijen verwijzen in hun communicatie de derde zo veel mogelijk naar 

www.uwbeslagvrijevoet.nl/informatievoorderdebeslagenen bij vragen over de te hanteren 

beslagvrije voet of de verplichting tot afdracht.   

 

Specifieke afspraken bij samenloop met een loonvordering met een voorrecht op basis 

van artikel 21, eerste lid, Iw1990 

 
10. Onderdeel 1 en 2 van dit document blijven buiten toepassing indien de Rijksbelastingdienst 

uitvoering geeft aan een loonvordering voor een in de zin van artikel 21, eerste lid, Iw1990 

bevoorrechte vordering.  
 

11. Als sprake is van samenloop met een loonvordering met een voorrecht op basis van artikel 

21, eerste lid, Iw1990, stelt de partij die een opvolgend beslag legt voor een concurrente 
vordering in afwijking van onderdeel 2 – voor zover mogelijk - de gerechtsdeurwaarder 
met het oudste executoriale beslag op de hoogte van het door haar gelegde beslag. 
 

 
1 Denk hierbij aan situaties waarbij de aard van de vordering zich verzet tegen uitstel van betaling, waardoor 

alsnog verdeling wenselijk wordt. In deze individuele gevallen kunnen partijen dan afspraken maken over wie 
de verdeler rol op zich neemt.  

http://www.uwbeslagvrijevoet.nl/informatievoorderdebeslagenen

