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1. Inleiding  

Op 1 januari 2021 treedt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (hierna: Wet vBvv) in 

werking. De beslagvrije voet wordt onder de huidige regelgeving door diverse redenen vaak 

te laag vastgesteld, waardoor inwoners in (grotere) financiële problemen terechtkomen. De 

Wet vBvv wijzigt onderdelen van het beslag- en executierecht. De kern van de nieuwe wet 

bestaat uit een geautomatiseerde rekenmodule die de beslagvrije voet berekent aan de hand 

van gegevens uit de BRP en de Polisadministratie. Daarnaast worden er wijzigingen 

aangebracht in het proces van beslagleggen om beslagen zoveel mogelijk te concentreren 

en daardoor beter te coördineren. Onderdeel van deze wijzigingen zijn de introductie van de 

vaste beslagvolgorde en de rol van de coördinerend deurwaarder (hierna: CDW).  

 

 

Achtergrond 

Wanneer er sprake is van meerdere, cumulerende beslagleggingen en/of verrekening– 

oftewel samenloop – gaat er in de huidige praktijk veel mis. De complexiteit van de 

beslagwetgeving in combinatie met verschillende inkomensbronnen en meerdere 

schuldeisers zorgt ervoor dat een groep inwoners feitelijk niet de beslagvrije voet tot haar 

beschikking heeft. De beslagvrije voet is het absolute bestaansminimum. Een te lage 

beslagvrije voet leidt onvermijdelijk tot het oplopen van de schuldenproblematiek.  

 

Twee knelpunten uit de huidige praktijk worden met de Wet vBvv weggenomen: 

1. In de huidige situatie kunnen meerdere schuldeisers op verschillende inkomstenbronnen 

beslag leggen. Schuldeisers zijn vrij om te kiezen op welke inkomstenbron zij beslag 

leggen.  

Voorbeeld: Een inwoner heeft diverse inkomstenbronnen: een inkomen uit 

loon van werkgever A, een inkomen uit loon van werkgever B, huurtoeslag en 

zorgtoeslag. Er is geen volgorde van beslag. De gemeente legt beslag op het 

inkomen van werkgever A om een bijstandsuitkering terug te vorderen. De 

gemeente stelt de beslagvrije voet vast, waarbij rekening wordt gehouden met 

de andere vormen van inkomen. Vervolgens legt de gerechtsdeurwaarder 

beslag op het inkomen uit loon van werkgever B. De inwoner reageert niet op 

het verzoek van de gerechtsdeurwaarder om informatie aan te leveren.  De 

gerechtsdeurwaarder stelt de beslagvrije voet vast, maar kan – zonder actie 

van de inwoner – niet weten dat er al beslag ligt op het inkomen van 

werkgever A. Het resterende inkomen zal vervolgens onder de beslagvrije 

voet uit (kunnen) komen. 

2. In de huidige situatie vragen alle beslagleggende partijen separaat gegevens uit bij de 

inwoner om de beslagvrije voet te kunnen berekenen en communiceren zij de door hen 

vastgestelde beslagvrije voet aan de derde-beslagene. Het kan dan voorkomen dat de 

inwoner bij het tweede beslag over een hoger of lager inkomen beschikt dan gedurende 

het eerste beslag, waardoor er een andere beslagvrije voet wordt vastgesteld en 

gecommuniceerd aan de derde-beslagene en de inwoner.  
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De verplichte beslagvolgorde en de CDW beogen coördinatie in het beslagproces teweeg te 
brengen, zodat de hiervoor beschreven knelpunten (deels) worden weggenomen.  
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2. Beslagvolgorde 

De Wet vBvv introduceert een vaste beslagvolgorde waardoor beslag op periodiek inkomen 

zo veel mogelijk bij één inkomstenbron van de inwoner wordt toegepast. Hiermee wordt de 

vrijheid van de beslagleggende partij om te kiezen op welke periodieke derdenbetaling hij de 

schuld verhaalt doorbroken. Door concentratie van beslag bij één derde-beslagene kan er 

een beter beeld gevormd worden over de lopende beslagen en verrekeningen van de 

inwoner. Hierdoor kan de beslagvrije voet beter worden vastgesteld en gegarandeerd. 

 

Volgorde  

Een beslagleggende partij dient de volgende volgorde aan te houden bij beslag op 

periodieke vorderingen van de inwoner: 

1. Uitkeringen op grond van de Participatiewet;  

2. Uitkeringen op grond van overige socialezekerheidswetten, uitgezonderd kinderbijslag 

onder welke benaming ook; 

3. Uitkeringen of buitengewone pensioenen op grond van een wettelijke regeling voor 

oorlogsgetroffenen;  

4. Bezoldiging als bedoeld in artikel 115 van de Ambtenarenwet met uitzondering van die 

bedragen waarop de ambtenaar of gewezen ambtenaar niet periodiek aanspraak heeft; 

5. Loon;  

6. Uitkeringen uit levens-, invaliditeits-, ongevallen- of ziekengeldverzekering;  

7. Pensioen en lijfrente, waaronder mede worden verstaan uitkeringen ten laste van een 

lijfrenterekening of ten laste van de waarde van een lijfrentebeleggingsrecht als bedoeld 

in artikel 3.126a, vierde en zesde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001;  

8. Inkomstenbelasting begrepen in een voorlopige teruggaaf als bedoeld in artikel 13, 

tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;  

9. Uitkeringen tot levensonderhoud, verschuldigd krachtens Boek 1 van het Burgerlijk 

Wetboek, of tot vergoeding van schade door het derven van levensonderhoud;  

10. Een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel h, van de Algemene 

wet inkomensafhankelijke regelingen, met uitzondering van de kinderopvangtoeslag, 

bedoeld in artikel 1.5 van de Wet kinder- opvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.  

 

 

Toelichting 

De wetgever heeft bewust gekozen om uitkeringen boven andere inkomsten te plaatsen, 

omdat hier relatief vaak op wordt verrekend. De kans is dan het grootste dat de 

beslagleggende partij een zo compleet mogelijk beeld krijgt.  

Een beslag dat in strijd is gelegd met de beslagvolgorde, kan binnen drie jaar na het leggen 

van het beslag worden vernietigd door de inwoner of door een andere beslaglegger.  
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Uitzonderingen 

Er zijn twee uitzonderingen op de volgorderegeling: 

 

1. Wanneer de in de volgorde eerstgenoemde inkomstenbron onvoldoende is om de 

gehele afloscapaciteit uit te nutten, terwijl een lager in de volgorde staande 

inkomstenbron die mogelijkheid wel biedt, kan de beslagleggende partij ervoor kiezen 

om - in afwijking van de volgorderegeling - beslag te leggen op de inkomstenbron die 

lager in rang staat maar waarbij wel de gehele afloscapaciteit wordt uitgenut. 

 

Voorbeeld: De inwoner ontvangt in totaal 1000 euro aan inkomsten per maand: 200 

euro aan uitkering en 800 euro uit loon. De beslagvrije voet is vastgesteld op 700 

euro. De inwoner heeft dus een afloscapaciteit van 300 euro. Wanneer de 

beslagleggende partij de volledige afloscapaciteit wil benutten, zal hij – conform de 

volgorderegeling – op zowel de uitkering als op het inkomen beslag moeten leggen. 

Dit brengt ongewenste complexiteit en kosten met zich mee. In de wet is opgenomen 

dat in dit geval – in afwijking van de volgorderegeling – er slechts eenmaal beslag 

kan worden gelegd, namelijk op het inkomen.  

 

2. Huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag zijn alleen voor beslag vatbaar 

wanneer respectievelijk de verhuurder, de zorgverzekeraar of kinderopvanginstelling de 

beslagleggende partij is. Onder de huidige wetgeving worden deze toeslagen niet als 

periodieke betaling aangemerkt waarop een beslagvrije voet van toepassing is. De Wet 

vBvv brengt hier verandering in. De beslagvrije voet dient ook in acht te worden 

genomen bij beslag op toeslagen, maar deze toeslagen zijn niet opgenomen in de 

volgorderegeling. Beslagleggende partijen die beslag mogen leggen op deze specifieke 

toeslagen, hebben de mogelijkheid om hun vordering zowel te verhalen op de periodieke 

inkomstenbronnen zoals genoemd in de volgorderegeling of op de toeslag. Uiteraard 

dient, wanneer voor dit laatste wordt gekozen, bij het vaststellen van de beslagvrije voet 

wel rekening gehouden te worden met reeds lopende beslagen en verrekeningen.  
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Figuur 1. IST/SOLL Beslagvolgorde  

 
 
 
 
              Huidige situatie                              Toekomstige situatie 
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3. Coördinerend deurwaarder 

De wet introduceert een gewijzigde rol van de CDW. De CDW stelt de beslagvrije voet vast 

en is het aanspreekpunt van de inwoner en de derdenbeslagene wanneer het gaat om de 

hoogte van de beslagvrije voet. Alleen de CDW kan de beslagvrije voet op de inkomensbron 

vaststellen. Waar er nu nog verwarring kan zijn met meerdere en verschillende 

gecommuniceerde beslagvrije voeten per inkomensbron, is dat bij de vereenvoudiging van 

de beslagvrije voet niet meer het geval. 

 

Het CDW-schap geldt per inkomensverhouding. Alleen wanneer er sprake is van 

meerdere, cumulerende beslagleggingen op één inkomensbron – oftewel samenloop – is er 

sprake van coördinerend deurwaarderschap. Dat betekent dat wanneer sprake is van een 

uitzonderingssituatie op de beslagvolgorde, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van beslag op 

een inkomen en een beslag op huurtoeslag, er geen sprake is van samenloop en dus ook 

niet van een CDW. Door de introductie van de hiervoor besproken beslagvolgorde zal er 

vaker sprake zijn van samenloop en dus van één CDW. Alleen in uitzonderingsgevallen kan 

er sprake zijn van meerdere CDW’s: in dat geval is er sprake van meerdere 

samenloopsituaties.   

 

De coördinerend deurwaarder is de deurwaarder of beslagleggende partij aan wie de derde-

beslagene afdrachtplichtig is. De CDW is dus niet altijd een deurwaarder maar kan ook een 

beslagleggende bestuursorgaan zijn, zoals de gemeente.  

 

Taken  

De CDW is coördinator bij samenloop van beslagen op één inkomensbron. De CDW is 

degene die een rol heeft als het gaat om het ‘bewaken’ van de beslagvrije voet en het 

informeren en voorlichten van betrokken partijen zoals de inwoner en de derde. De CDW 

moet (her)berekenen, innen, verdelen en communiceren.  

 

In de wet zijn de volgende taken aan de coördinerend deurwaarder toegekend: 

 

1. De CDW berekent de beslagvrije voet en stelt deze vast. De CDW herberekent de 

beslagvrije voet als dat nodig is. De beslagvrije voet wordt ten minste eens per jaar 

herberekend.   

 

De kern van de Wet vereenvoudiging BVV is een eenduidige vaststelling van de BVV door 

alle beslagleggende partijen. Daarom zijn afspraken gemaakt op basis van welke gegevens 

de BVV (in ieder geval) moet worden berekend. Voorheen was het de inwoner zelf die de 

gegevens moest aanleveren. In de nieuwe situatie baseert de beslagleggende partij zich in 

de basis op gegevens uit de BRP – voor het vaststellen van de leefsituatie – en de 

Polisadministratie van UWV – voor de inkomstenvaststelling. Voor die berekening zijn 

rekenregels vastgesteld die te allen tijde moeten worden gehanteerd. Om te garanderen dat 

iedere beslagleggende partij die rekenregels ook hanteert wordt gebruik gemaakt van een 

rekenapplicatie of rekenmodule die de gegevens rechtstreeks opvraagt bij UWV en de 
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beheerder van de centrale voorziening van de BRP, de Rijksdienst voor de 

Identiteitsgegevens (RvIG). Voor onder andere gemeentelijke partijen is door het 

Inlichtingenbureau deze rekentool gebouwd. Een deel van de gemeentelijke gebruikers zal 

gebruik maken van een door SNG ontwikkelde rekentool. Een aantal factoren die de hoogte 

van de beslagvrije voet bepalen zal de CDW zelf toe moeten voegen of wijzigen bij de 

bevraging van de rekenmodule.  

De manier waarop de beslagvrije voet wordt gecommuniceerd is via het modelformulier. De 

inhoud van de modelmededeling ligt vast en iedere beslagleggende partij moet dit model 

gebruiken.  
 

Daarnaast kan c.q. moet de beslagvrije voet tussentijds worden herberekend. De beslagvrije 

voet dient ten minste één keer in de twaalf maanden te worden herberekend. De plicht tot 

tussentijdse herberekening, verplicht de coördinerend deurwaarder om te controleren of er 

wijzigingen zijn die van invloed zijn op de hoogte van de beslagvrije voet. Daarnaast kan de 

inwoner de CDW-verzoeken om een herberekening, bijvoorbeeld wanneer er een wijziging is 

in de leefsituatie of het inkomen.  

 

 

Figuur 2 - Coördineren van de uniforme berekening, vaststelling en eventuele aanpassing van de beslagvrije voet  
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2. De CDW int het geld uit het beslag en verdeelt dat over de beslagleggers, waarbij 

rekening wordt gehouden met ieders preferentie(s). 

De innende partij komt de rol van CDW toe. De inhoudingsplichtige is afdrachtplichtig aan de 

CDW. De CDW dient dan ook zorg te dragen voor de eventuele verdeling van de gelden. 

Verdeling is van toepassing bij samenloop van beslag met vorderingen van gelijke rang. 

Vorderingen van hogere rang (preferente vorderingen) moeten eerst volledig zijn geïnd, 

voordat vorderingen van lagere rang geïnd kunnen worden. 
 
 
Figuur 3- Het innen en eventueel verdelen van betalingen van de inhoudingsplichtige 
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3. De CDW is aanspreekpunt voor de inwoner, andere beslagleggende partijen en de 

derde als het gaat om de bij het beslag op het inkomen vastgestelde en gehanteerde 

Beslagvrije voet.  

De CDW is het aanspreekpunt voor de inwoner en de derde wanneer het gaat om de 

vaststelling en de hoogte van de beslagvrije voet, inclusief de gegevens waarop de 

beslagvrije voet is gebaseerd. Dit geldt ook voor de situatie waarbij de BVV wordt 

herberekend. Desgevraagd informeert de CDW ook andere partijen: dit zijn in de regel 

andere beslagleggende organisaties. Uitwisseling met bijvoorbeeld schuldhulpverleners 

moet altijd via de inwoner verlopen. 
 
 

Figuur 3 - Eenduidig aanspreekpunt voor schuldenaar, andere schuldeisers en inhoudingsplichtige. 
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4. De gemeente als coördinerend deurwaarder  

De gemeente kan de rol van CDW toekomen. In bijlage 1 is het gehele beslagproces in 

stroomschema weergeven. In bijlage 2 en 3 is een beslismodel opgenomen om te 

controleren of de gemeente het coördinerend deurwaarderschap op zich dient te nemen. 

Onderscheid wordt gemaakt tussen de gemeentelijke sociale dienst en de gemeentelijke 

belastingen.  

 

Er zijn grofweg twee situaties te onderscheiden waarin de gemeente CDW is: 

1. Wanneer er meerdere partijen zijn die vereenvoudigd derdenbeslag (beslag zonder 

tussenkomst van de rechter) leggen met een gelijke preferentie (bijvoorbeeld een 

preferente vordering van de gemeente en een preferente vordering van het UWV). In die 

situatie is de beslaglegger met het oudste beslag de CDW. Dat kan de gemeente zijn. 

2. Wanneer er meerdere beslagen zijn, maar de gemeente het oudste vereenvoudigd 

beslag heeft gelegd voor een preferente vordering en de opvolgend deurwaarder 

beslag heeft gelegd voor een concurrente vordering. In die gevallen hoeft er echter 

niet verdeeld te worden en zal de gehele afloscapaciteit aan de gemeente toekomen. 

 

Deze situatie is een substantieel verschil met de huidige praktijk. Het huidige artikel 478 Rv 

bepaalt dat als onder de derde‐beslagene ten laste van de geëxecuteerde ook andere 

beslagen zijn gelegd en niet bij voorbaat vaststaat dat alle beslagleggers uit de door de 

derde‐ beslagene verschuldigde geldsommen zullen kunnen worden voldaan, dat de 

deurwaarder die het oudste executoriale beslag heeft gelegd voor de gezamenlijke 

beslagleggers int hetgeen de derde‐ beslagene heeft te betalen of af te geven. Een puur 

grammaticale interpretatie van dit artikel leidt tot de u-bocht: het artikel is alleen toepasbaar 

op deurwaarders en niet op vereenvoudigd derdenbeslagleggers, zoals de gemeente. Dit is 

voor de gemeente een onwenselijke situatie. Het vereenvoudigd derdenbeslag werkt in dit 

geval enkel kostenverhogend, omdat de deurwaarder de inning overneemt en daarvoor 

kosten in rekening brengt, maar de gehele afloscapaciteit minus de kosten de gemeente 

toekomt. De Wet vBvv brengt hier een positieve verandering in.  

 

 

 

Afsprakenkader 

In het eerste kwartaal van 2020 is de Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag ter 

internetconsultatie aangeboden. Deze wet voorziet in het verbreden van het beslagregister. 

Tot die tijd heeft het ontbreken van het verbrede beslagregister gevolgen voor de praktijk en 

de effectiviteit van het coördinerend deurwaarderschap. Het coördinerend deurwaarderschap 

kan immers pas in volle breedte worden uitgevoerd als de verbrede van het beslagregister is 

gerealiseerd. Vanuit het programmabureau van het ministerie van SZW is om die reden een 

(tijdelijk) afsprakenkader voor het coördinerend deurwaarderschap opgesteld.  

Het afsprakenkader geeft onder meer regels omtrent de communicatie met de schuldenaar, 

de derde beslagene en de deurwaarders onderling. De afspraken zijn gemaakt in de 

hoedanigheid van een intentieverklaring tussen KBvG, Belastingdienst, LBIO, SVB, UWV, 

CJIB en VNG.  
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De gemaakte afspraken worden hiernavolgend genoemd – en waar nodig toegelicht -, maar 

zijn ook in pdf-format terug te vinden op onze website.  

 

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

De coördinerend deurwaarder is het aanspreekpunt voor zowel de inwoner als de 

derde voor wat betreft de beslagvrije voet. Zonder het verbreed beslagregister is 

op voorhand niet duidelijk of er sprake is van een samenloopsituatie en zo ja, met 

welke partij. Het is dan niet mogelijk om voorafgaand aan het sturen van de 

modelmededeling en de derdenverklaring of het beslag de rol van coördinerend 

deurwaarder – en dus de taak tot vaststellen van de beslagvrije voet – tot gevolg 

heeft. Om die reden hebben partijen afgesproken dat er richting de inwoner en de 

derde een voorbehoud wordt gemaakt omtrent de berekende beslagvrije voet.  

 

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. 

Iedere beslagleggende partij brengt de anderen zodra mogelijk van het door hem 

gelegde beslag op de hoogte.  

 

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. 

De berekende beslagvrije voet voor beslagen die voor 1 januari 2021 zijn gelegd, 

blijven van toepassing. Beslagleggende partijen hebben 12 maanden de tijd om 

een nieuwe beslagvrije voet te berekenen voor beslagen die zijn gelegd onder de 

oude wetgeving.  

NB: De inwoner zelf kan een verzoek tot herziening doen in het overgangsjaar. 

De beslagleggende partij dient dan de beslagvrije voet met behulp van de nieuwe 

berekeningswijze vast te stellen.  

 

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

geworden. 

Over het algemeen is de beslagleggende partij met het oudste executoriale 

beslag de coördinerend deurwaarder. Dit betekent dat in gevallen het 

coördinerend deurwaarderschap overgaat naar de opvolgend beslaglegger, 

terwijl de vordering van het oudste beslag nog niet is voldaan. Deze situatie doet 

zich bijvoorbeeld voor wanneer de gemeente vereenvoudigd derdenbeslag heeft 

gelegd voor een concurrente vordering (artikel 19 IW 1990) en de opvolgend 

beslaglegger is een gerechtsdeurwaarder. Artikel 478 bepaalt dat in dit geval dat 

de gerechtsdeurwaarder CDW wordt. De derdenbeslagene is vanaf dat moment 

dus afdrachtplichtig aan de gerechtsdeurwaarder, welke de beslagvrije voet zal 

vaststellen en de opbrengst zal verdelen.  

 

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

van de beslagvrije voet en de daaraan ten grondslag liggende informatie. 

Andere beslagleggende partijen kunnen zo op de hoogte raken van de feiten en 

omstandigheden die van invloed zijn op de hoogte van de beslagvrije voet. Mits 

nodig, kan de opvolgend beslaglegger feiten en omstandigheden aandragen die 

van invloed zijn op de hoogte van de beslagvrije voet.   

 

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 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 afspraken kunnen 

worden gemaakt. 

Partijen hebben afgesproken dat bij samenloop tussen zogenaamde 

vereenvoudigd derdenbeslagleggers – beslagleggende partijen die zonder 

rechterlijke tussenkomst beslag kunnen leggen – en de vorderingen een gelijke 

preferentie hebben, er in beginsel niet verdeeld hoeft te worden. Op die manier 

hoeft de oudste beslagleggende partij niet de (ingewikkelde) rol van verdeler op 

zich te nemen. Wanneer de vordering van de oudste beslagleggende partij is 

voldaan, gaat het CDW-schap over naar de opvolgend vereenvoudigd 

derdenbeslaglegger.  

 

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. 
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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. 

 

Afspraak 10 en 11 zien specifiek op de situatie 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. 

Op die manier kan de gerechtsdeurwaarder direct de rol van CDW overnemen 

wanneer de vordering van de Belastingdienst is voldaan.  
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Praktijkvoorbeelden  

1. De gemeente is CDW 

Gemeente A legt op 3 januari op grond van artikel 60 PW vereenvoudigd derdenbeslag voor 

een preferente vordering op de bijstandsuitkering van inwoner X die door gemeente B wordt 

verstrekt. Op 10 januari legt het UWV vereenvoudigd derdenbeslag op de bijstandsuitkering 

voor een preferente vordering. Op 18 januari legt een gerechtsdeurwaarder ook beslag op de 

bijstandsuitkering voor een concurrente vordering.  

In dit geval is gemeente A coördinerend deurwaarder, omdat gemeente A het oudste 

executoriale beslag heeft en de opvolgend deurwaarder een concurrente vordering heeft.  

 

2. De gemeente is geen CDW 

Gemeente A legt op 3 januari op grond van artikel 60 PW vereenvoudigd derdenbeslag voor 

een preferente vordering op de bijstandsuitkering van inwoner X die door gemeente B wordt 

verstrekt. Op 10 januari legt het UWV vereenvoudigd derdenbeslag op de bijstandsuitkering 

voor een preferente vordering. Op 18 januari vordert de Belastingdienst het loon voor een 

(super)preferente vordering. De Belastingdienst is de CDW.  

 

3.  De gemeente is geen CDW 

Gemeente A legt op 3 januari op grond van artikel 60 PW vereenvoudigd derdenbeslag voor 

een preferente vordering op de bijstandsuitkering van inwoner X die door gemeente B wordt 

verstrekt. Op 10 januari legt het UWV vereenvoudigd derdenbeslag op de bijstandsuitkering 

voor een preferente vordering. Op 18 januari legt een gerechtsdeurwaarder ook beslag op de 

bijstandsuitkering voor een preferente vordering.  

In dit geval is gemeente A geen coördinerend deurwaarder, omdat de vordering van de 

gerechtsdeurwaarder een gelijke preferentie heeft.  

 

4. De gemeente is geen CDW 

Gemeente A vordert op 14 februari het loon op grond van artikel 19 IW1990 voor een 

concurrente vordering. De gerechtsdeurwaarder legt op 22 april beslag op het loon van 

inwoner X voor een concurrente vordering. De gerechtsdeurwaarder is CDW. De vordering 

van de gemeente is dan wel de oudste, maar omdat de gerechtsdeurwaarder een vordering 

van gelijke rang heeft, neemt de gerechtsdeurwaarder de inning en het CDW-schap over.  

 



 

Bijlage 1 – Generiek proces CDW4 

 

 

 

 

 
4 De procesplaat is ook in PDF te raadplegen op onze website 



 

Bijlage 2 – procesplaat Controleren CDW-schap – perspectief Sociaal Domein5 

 

 

 
5 De procesplaat is ook in PDF te raadplegen op onze website 



 

Bijlage 3 – procesplaat Controleren CDW-schap – perspectief belastingen6 

 

 
6 De procesplaat is ook in PDF te raadplegen op onze website 
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