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Artikel 475a 

1. Het beslag strekt zich niet uit tot vorderingen of zaken die volgens de wet niet voor beslag vatbaar 
zijn, noch tot vorderingen die recht geven op een volgens de wet of naar haar aard niet voor 
beslag vatbare prestatie. 

2. Het beslag is niet geldig op het gedeelte van een vordering dat daarop wordt ingehouden 
krachtens de wet, uit hoofde van een ziektekostenverzekering of van een pensioenspaarregeling 
dan wel uit hoofde van een ondernemingsspaarregeling voor een oudedagsverzorging. 

3. Het beslag strekt zich niet uit tot onkostenvergoedingen, tenzij deze als fiscaal loon van de 
geëxecuteerde worden beschouwd. 

4. Vorderingen die recht geven op iets anders dan betaling van een geldsom of dan levering van 
roerende zaken die geen registergoederen zijn, of van rechten aan toonder of order, vallen slechts 
onder het beslag, voor zover zij in het beslagexploot uitdrukkelijk zijn omschreven. 

5. Een beslag als bedoeld in artikel 475, eerste lid, op geldmiddelen die een natuurlijk persoon 
aanhoudt bij een bank is slechts geldig voor zover het de bedragen genoemd in het eerste lid van 
artikel 475da gedurende een kalendermaand overtreft. Bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur kunnen nadere regels worden gesteld inzake de uitvoering van dit beslag. 

6. Indien de geëxecuteerde op grond van de basisregistratie personen geen woonadres in Nederland 
heeft en hij onvoldoende andere middelen van bestaan heeft, kan de geëxecuteerde de 
kantonrechter verzoeken lid 5 van toepassing te verklaren. 

7. In dit artikel en in artikel 475aa worden onder geldmiddelen verstaan geldmiddelen als bedoeld in 
artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht en onder bank wordt verstaan een bank als 
bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht. 

8. Op ingevolge artikel 642c in de consignatiekas gestorte bedragen mag geen beslag worden 
gelegd. 

Artikel 475aa 

Indien de deurwaarder gerechtigd is tegen de schuldenaar beslag te leggen, is: 

a. een schuldenaar verplicht aan een deurwaarder desgevraagd op te geven welke bank 
geldmiddelen van hem onder zich heeft; en 

b. de deurwaarder bevoegd ten behoeve van het leggen van een beslag 
 
aan een bank te vragen of deze geldmiddelen van die schuldenaar onder zich heeft. De bank 
beantwoordt deze vraag onverwijld en stelt de schuldenaar pas in kennis hierover als er beslag is 
gelegd. 

 

Artikel 475ab 

1. In de artikelen 475a, 475d, 475da, 475e, 475ga, 475gb, 475i en 478 wordt verstaan onder: 

  alleenstaande: alleenstaande als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de 
Participatiewet; 



  alleenstaande ouder: alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van 
de Participatiewet; 

  basisregistratie personen: basisregistratie personen als bedoeld in artikel 1.2 van de Wet 
basisregistratie personen; 

  belastbaar inkomen: gezamenlijk bedrag van de belastbare winst uit onderneming, het 
belastbare loon, het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden, de belastbare periodieke 
uitkeringen en verstrekkingen en de belastbare inkomsten uit eigen woning, bedoeld in artikel 
3.1, tweede lid, onderdelen a tot en met e, van de Wet inkomstenbelasting 2001; 

  coördinerende deurwaarder: deurwaarder die op grond van artikel 478 bevoegd is tot inning; 
  echtgenoot: echtgenoot als bedoeld in artikel 3 van de Participatiewet; 
  gehuwd: gehuwd als bedoeld in artikel 3 van de Participatiewet; 
  kind: ten laste komend kind als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel e, van de 

Participatiewet; 
  leefsituatie: leefsituatie als bedoeld in artikel 475da, eerste lid; 
  polisadministratie: polisadministratie als bedoeld in artikel 33 van de Wet structuur 

uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; 
  woonkosten: door de geëxecuteerde verschuldigde rekenhuur als bedoeld in artikel 5 van de 

Wet op de huurtoeslag, dan wel de door de geëxecuteerde maandelijks verschuldigde 
hypotheekrente, erfpacht en, tot ten hoogste 0,057% van de WOZ-waarde, de maandelijkse 
overige kosten. 

 
2. In de artikelen 475aa, 475g en 475ga wordt onder schuldenaar mede verstaan degene met wie hij 

in enige gemeenschap van goederen als bedoeld in de eerste afdeling van de zevende titel van 
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is gehuwd dan wel op die voorwaarden een geregistreerd 
partnerschap is aangegaan. 

Artikel 475b 

1. Beslag onder een derde op een of meer vorderingen van de geëxecuteerde tot periodieke 
betalingen waaraan een beslagvrije voet is verbonden, is slechts geldig voor zover een periodieke 
betaling de beslagvrije voet overtreft. 

2. Beslag op een vordering tot nabetaling is niet verder geldig dan indien de betaling gedurende het 
beslag tijdig was gedaan. 

Artikel 475c 

1. Een beslagvrije voet is verbonden aan vorderingen tot periodieke betaling van: 

a. uitkeringen op grond van de Participatiewet; 
b. uitkeringen op grond van overige sociale zekerheidswetten, uitgezonderd kinderbijslag onder 

welke benaming ook; 
c. uitkeringen of buitengewone pensioenen op grond van een wettelijke regeling voor 

oorlogsgetroffenen; 
d. de bedragen – onder de naam bezoldiging of welke benaming ook – waarop een ambtenaar 

als bedoeld in artikel 3 van de Ambtenarenwet 2017 als zodanig uit hoofde van zijn 
dienstbetrekking aanspraak heeft alsmede de bedragen – onder de benaming pensioen, 
wachtgeld, uitkering of welke benaming ook – waarop een gewezen ambtenaar als zodanig uit 
hoofde van zijn vroegere dienstbetrekking aanspraak heeft of waarop zijn nagelaten 
betrekkingen uit hoofde van zijn overlijden aanspraak hebben; 

e. loon; 
f. uitkeringen uit levens-, invaliditeits-, ongevallen- of ziekengeldverzekering; 
g. 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; 

h. inkomstenbelasting begrepen in een voorlopige teruggaaf als bedoeld in artikel 13, tweede lid, 
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen; 

i. uitkeringen tot levensonderhoud, verschuldigd krachtens Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, of 
tot vergoeding van schade door het derven van levensonderhoud; 

j. 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 kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

 
2. De beslaglegger legt beslag op de vorderingen tot periodieke betaling, bedoeld in het eerste lid, in 

de volgorde van de onderdelen in dit lid. Indien sprake is van meerdere vorderingen tot periodieke 
betaling binnen een onderdeel gaat de hoogste vordering voor. 

3. In afwijking van het tweede lid kan de beslaglegger beslag leggen op een vordering tot periodieke 
betaling die later is opgenomen in de volgorde van de onderdelen in het eerste lid, indien hij ter 
invordering van zijn vordering tot aan de vastgestelde beslagvrije voet bij deze periodieke betaling 
kan volstaan met een beslag onder één derde en hij bij toepassing van het tweede lid genoodzaakt 
is onder meerdere derden beslag te leggen. 

4. Indien reeds beslag ligt op een andere vordering tot periodieke betaling houdt de beslaglegger die 
het latere beslag legt bij de vaststelling van de hoogte van de beslagvrije voet rekening met dit 
beslag. 

5. Bij meerdere beslagen op vorderingen tot periodieke betaling als bedoeld in het eerste lid, 
onderdelen a tot en met i, wordt de beslagvrije voet omgeslagen in verhouding tot de hoogte van 
deze betalingen voor zover toepassing van het tweede of derde lid ertoe leidt dat een opvolgend 
beslaglegger beslag legt op een andere vordering dan de vordering waarop reeds beslag is 
gelegd. 

6. Een beslag dat in strijd met het tweede of derde lid wordt gelegd, kan binnen drie jaar na het 
leggen van het beslag worden vernietigd door de geëxecuteerde of door een andere beslaglegger. 

7. Een derde-beslagene die een betaling heeft gedaan aan een deurwaarder die in strijd met artikel 
475c, tweede of derde lid, een executoriaal beslag heeft gelegd dat is vernietigd, heeft niettemin 
bevrijdend betaald. 

 

Artikel 475d 

1. Voor de vaststelling van de beslagvrije voet wordt gebruik gemaakt van het belastbaar inkomen 
van de schuldenaar en, indien de schuldenaar gehuwd is, de echtgenoot. De hoogte van het 
belastbaar inkomen wordt berekend op basis van het meest recente maandinkomen zoals dat blijkt 
uit de polisadministratie, tenzij dit maandinkomen geen reële afspiegeling vormt van het belastbaar 
inkomen omdat het maandinkomen fluctueert of er sprake is van een incidentele betaling. Of het 
meest recente maandinkomen een reële afspiegeling van het belastbaar inkomen vormt, wordt 
beoordeeld aan de hand van in de polisadministratie opgenomen gegevens over de vier meest 
recente maanden gerekend vanaf het moment van verstrekking, bedoeld in artikel 475ga, eerste 
lid. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de wijze waarop 
in het geval dat het meest recente maandinkomen geen reële afspiegeling van het belastbaar 
inkomen vormt, het belastbaar inkomen wordt berekend. 

2. De vaststelling van de beslagvrije voet geldt voor de duur van twaalf maanden. Bij algemene 
maatregel van bestuur kan voor bepaalde categorieën periodieke betalingen een kortere termijn 
worden bepaald. 

3. De deurwaarder of, in geval van samenloop van beslagen als bedoeld in artikel 478 de 
coördinerende deurwaarder, stelt de beslagvrije voet opnieuw vast, indien: 

a. de termijn, bedoeld in het tweede lid, verstrijkt; 
b. hij met redenen omkleed wordt geïnformeerd over een structurele wijziging van 

omstandigheden die van belang is voor de vaststelling van de beslagvrije voet. 
 
4. De deurwaarder of, in geval van samenloop van beslagen als bedoeld in artikel 478 de 

coördinerende deurwaarder, is bevoegd de beslagvrije voet opnieuw vast te stellen indien hij op 
andere wijze dan bedoeld in het derde lid, onderdeel b, bekend raakt met feiten of 



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

5. Indien toepassing van het derde of vierde lid leidt tot een verhoging van de beslagvrije voet, past 
de deurwaarder of, in geval van samenloop van beslagen als bedoeld in artikel 478 de 
coördinerende deurwaarder, deze verhoging onverwijld toe vanaf het moment dat de verplichting 
tot het opnieuw vaststellen van de beslagvrije voet is ontstaan, onderscheidenlijk vanaf het 
moment dat hij bekend is geraakt met de feiten of omstandigheden die van invloed zijn op de 
hoogte van de beslagvrije voet. 

6. De beslagvrije voet wordt vastgesteld op basis van maandbedragen. 

 
Artikel 475da 

1. De beslagvrije voet bedraagt ten hoogste: 

a. voor een alleenstaande: € 1.486,37; 
b. voor een alleenstaande ouder: € 1.623,45; 
c. voor gehuwden zonder kinderen: € 1.956,90; 
d. voor gehuwden met een of meer kinderen: € 2.093,48. 

 
2. Met inachtneming van het eerste lid bedraagt de beslagvrije voet: 

a. voor een alleenstaande: (95% x A) + (((C – D) / 12) x E) + ((F x C2 + G x C) – J); 
b. voor een alleenstaande ouder: (95% x A) + (((C – D) / 12) x E) + ((H x C2 + I x C) – J) + (((C – 

D) / 12) x K); 
c. voor gehuwden zonder kinderen: (95% x B) + (((C – D) / 12) x E) + ((H x C2 + I x C) – J); 
d. voor gehuwden met een of meer kinderen: (95% x B) + (((C – D) / 12) x E) + ((H x C2 + I x C) – 

J) + (((C – (D+L)) / 12) x K). 
 
Hierbij staat: 

•. A voor de norm, genoemd in artikel 21, onderdeel a, van de Participatiewet; 
•. B voor de norm, genoemd in artikel 21, onderdeel b, van de Participatiewet; 
•. C voor het tot een jaarinkomen herleide belastbaar inkomen zoals dit is vastgesteld op basis 

van artikel 475d, eerste lid, van de geëxecuteerde, en, indien van toepassing, zijn echtgenoot; 
•. D voor het drempelbedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de 

zorgtoeslag, dan wel C, indien C lager is dan dit drempelbedrag; 
•. E voor het percentage van het toetsingsinkomen waarmee het drempelinkomen wordt 

vermeerderd, bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wet op de zorgtoeslag; 
•. F voor de factor a voor een eenpersoonshuishouden, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de 

Wet op de huurtoeslag; 
•. G voor de factor b voor een eenpersoonshuishouden, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de 

Wet op de huurtoeslag; 
•. H voor de factor a voor een meerpersoonshuishouden, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de 

Wet op de huurtoeslag; 
•. I voor de factor b voor een meerpersoonshuishouden, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de 

Wet op de huurtoeslag; 
•. J voor de normhuur, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, dan wel 

bij een eenpersoonshuishouden de uitkomst van (F x C2+ G x C), indien de uitkomst van (F x 
C2+ G x C) lager is dan de genoemde normhuur, dan wel bij een meerpersoonshuishouden de 
uitkomst van (H x C2+ I x C), indien de uitkomst van (H x C2 + I x C) lager is dan de genoemde 
normhuur; 

•. K voor het percentage, bedoeld in artikel 2, zevende lid, van de Wet op het kindgebonden 
budget; 

•. L voor het bedrag, waarmee het drempelinkomen van de ouder en zijn partner op basis van 
artikel 2, achtste lid, van de Wet op het kindgebonden budget wordt verhoogd. 

 
3. De uitkomst van het onderdeel (C – D) / 12) x E) in het tweede lid bedraagt ten hoogste een 

bedrag gelijk aan de standaardpremie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet op de 



zorgtoeslag herleid naar een maandbedrag onder aftrek van het bij de desbetreffende leefsituatie 
horende bedrag genoemd in artikel 23, tweede lid, van de Participatiewet. 

4. Indien de geëxecuteerde op grond van de basisregistratie personen geen woonadres in Nederland 
heeft, bedraagt de beslagvrije voet 47,5% van de norm, genoemd in artikel 21, onderdeel b, van 
de Participatiewet. Indien de geëxecuteerde buiten Nederland een vaste woon- of verblijfplaats 
heeft, wordt de beslagvrije voet vermenigvuldigd met een bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur vastgestelde factor. 

5. Indien de beslagvrije voet gelijk is aan het voor de desbetreffende leefsituatie in het eerste lid 
opgenomen bedrag en de geëxecuteerde woonkosten heeft die ten minste 10% meer bedragen 
dan de in artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de huurtoeslag opgenomen rekenhuur, 
wordt de beslagvrije voet op verzoek van de geëxecuteerde voor de duur dat de geëxecuteerde 
deze woonkosten heeft, doch ten hoogste zes maanden, verhoogd met het bedrag waarmee de 
woonkosten de eerder genoemde rekenhuur vermeerderd met 10% ophoging overstijgen. Indien 
de geëxecuteerde gehuwd is, wordt dit verzoek gehonoreerd, voor zover de niet beslagen 
inkomsten van de echtgenoot onvoldoende zijn om de hogere woonkosten te betalen. 

6. Op verzoek van de geëxecuteerde kan de op grond van het vijfde lid verhoogde beslagvrije voet 
nogmaals voor ten hoogste zes maanden worden verlengd, indien binnen die termijn de vordering 
waarvoor het beslag is gelegd volledig kan worden voldaan. 

7. Indien de geëxecuteerde eigenaar is van een door hemzelf bewoonde woning en hij een 
belastbaar inkomen heeft dat lager is dan het voor hem geldende norminkomen, bedoeld in artikel 
14, eerste lid, van de Wet op de huurtoeslag, wordt de beslagvrije voet op verzoek van de 
geëxecuteerde verhoogd met een bedrag waarvan de wijze van vaststelling bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld. Indien de geëxecuteerde gehuwd is, wordt 
onder belastbaar inkomen als bedoeld in de vorige zin tevens verstaan het belastbaar inkomen 
van de echtgenoot. 

8. De bedragen, genoemd in het eerste lid, zijn gelijk aan de beslagvrije voet die bij de 
desbetreffende leefsituatie hoort, indien de uitkomst van (F x C2 + G x C) respectievelijk (H x C2 + I 
x C) gelijk is aan het bedrag, genoemd in artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de 
huurtoeslag. De bedragen worden met ingang van 1 januari en 1 juli van ieder jaar gewijzigd en 
door of namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid medegedeeld in de 
Staatscourant. 

Artikel 475db 

1. De beslagvrije voet, bedoeld in artikel 475da, wordt in de onderstaande volgorde verminderd met: 

a. de in artikel 475c, eerste lid, onderdelen a tot en met i, genoemde niet onder beslag liggende 
vorderingen tot periodieke betaling inclusief vakantiebijslag van de echtgenoot van de 
geëxecuteerde, tot ten hoogste de helft van de beslagvrije voet, bedoeld in artikel 475da; 

b. de in artikel 475c, eerste lid, onderdelen a tot en met i, genoemde niet onder beslag liggende 
vorderingen tot periodieke betaling inclusief vakantiebijslag van de geëxecuteerde; 

c. de over het voordeel bedoeld in artikel 13bis van de Wet op de loonbelasting 1964 
verschuldigde loonbelasting ten gevolge van het voor privédoeleinden aan de geëxecuteerde 
ter beschikking gestelde vervoermiddel, indien de geëxecuteerde heeft nagelaten om de 
inhouding bij aanvang van het eerste kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin het 
beslag is gelegd te doen eindigen. 

 
2. De hoogte van het op basis van het eerste lid, onderdelen a en b, in mindering te brengen bedrag 

wordt berekend op basis van het meest recente maandinkomen zoals dat blijkt uit de 
polisadministratie op het moment van beslaglegging, tenzij dit maandinkomen geen reële 
afspiegeling vormt van het belastbaar inkomen op het moment van beslaglegging omdat het 
maandinkomen fluctueert of er sprake is van een incidentele betaling. Bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur worden regels gesteld over de wijze waarop de hoogte van het in mindering 
te brengen bedrag wordt berekend. Artikel 475d, eerste lid, derde en vierde zin, is van 
overeenkomstige toepassing. 



Artikel 475dc 

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. 

Artikel 475e 

1. Indien de geëxecuteerde over een niet in de basisregistratie personen opgenomen vaste woon- of 
verblijfplaats beschikt en hij de deurwaarder die gerechtigd is ten laste van hem binnen Nederland 
beslag te leggen, inzicht geeft in zijn leefsituatie en zijn bronnen van inkomsten, blijft het bepaalde 
in artikel 475da, vierde lid, eerste zin, buiten toepassing. 

2. Indien de geëxecuteerde ter verzorging of verpleging in een daartoe bestemde inrichting is 
opgenomen, bedraagt de beslagvrije voet de prijs die is verschuldigd voor verzorging dan wel 
verpleging, verhoogd met: 

a. twee derde van de bijstandsnorm, genoemd in artikel 23, eerste lid, van de Participatiewet; 
b. het bedrag, genoemd in artikel 23, tweede lid, van de Participatiewet. 

 

Artikel 475f 

1. Indien beslag is gelegd op een vordering tot weerkerende betalingen die niet in artikel 475c, eerste 
lid, is omschreven en de geëxecuteerde onvoldoende andere middelen van bestaan heeft, kan de 
geëxecuteerde de kantonrechter verzoeken de artikelen 475b en 475d tot en met 475e mede op 
die vordering van toepassing te verklaren. 

2. Indien bij toepassing van het eerste lid op een vordering tot weerkerende betalingen tevens beslag 
ligt of wordt gelegd op een vordering tot periodieke betaling als bedoeld in artikel 475c, eerste lid, 
is artikel 475c, vijfde lid, van overeenkomstige toepassing 

Artikel 475fa 

Indien de toepassing van de artikelen 475da tot en met 475e leidt tot een kennelijk onevenredige 
hardheid als gevolg van een omstandigheid waarmee geen rekening is gehouden bij de vaststelling 
van de beslagvrije voet, kan de kantonrechter op verzoek van de geëxecuteerde de beslagvrije voet 
voor een door hem te bepalen termijn verhogen. 

Artikel 475g 

1. Een schuldenaar is verplicht aan een deurwaarder die gerechtigd is ten laste van hem beslag te 
leggen, desgevraagd zijn bronnen van inkomsten op te geven, alsmede voor de vaststelling van de 
beslagvrije voet benodigde gegevens te verstrekken voor zover deze gegevens niet door de 
deurwaarder kunnen worden verkregen op grond van de artikelen 475ga en 475gb. 

2. Een deurwaarder die gerechtigd is ten laste van een schuldenaar beslag te leggen, is bevoegd 
aan een ieder van wie hij vermoedt dat deze aan de schuldenaar periodieke betalingen verricht of 
schuldig is, te vragen of dat zo is. Een ieder is verplicht hierop desgevraagd schriftelijk te 
antwoorden. 

3. Bij het antwoord, bedoeld in het tweede lid, wordt ten aanzien van de voor beslag vatbare 
periodieke betalingen informatie verstrekt over: 

a. de termijn van de betalingen; 
b. de omvang van de betalingen na aftrek van de inhoudingen, bedoeld in artikel 475a, tweede 

lid; 
c. reeds gelegde beslagen alsmede vorderingen als bedoeld in artikel 19 van de Invorderingswet 

1990, met vermelding van de deurwaarder die beslag heeft gelegd of, in geval van samenloop 



van beslagen als bedoeld in artikel 478 de coördinerende deurwaarder; 
d. reeds lopende verrekeningen, waarbij indien de verrekening ziet op een vordering tot 

periodieke betaling genoemd in artikel 475c, eerste lid, onderdeel j, in ieder geval het 
maandelijks geïnde bedrag wordt vermeld; 

e. de loonbelasting over het in artikel 13bis van de Wet op de loonbelasting 1964 bedoelde 
voordeel ten gevolge van het tevens voor privédoeleinden ter beschikking stellen van 
vervoermiddelen aan de schuldenaar. 

 

Artikel 475ga 

1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, verstrekt op verzoek van een deurwaarder die gerechtigd 
is ten laste van een schuldenaar beslag te leggen, ten behoeve van het leggen van dit beslag 
gegevens die het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ten aanzien van de schuldenaar 
verwerkt in de polisadministratie, voor zover die noodzakelijk zijn voor het vaststellen van de 
beslagvrije voet, en de aard van de periodieke inkomsten van de schuldenaar en overige 
gegevens die door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de administratie worden 
verwerkt, voor zover die vereist zijn voor het vaststellen van de identiteit van degene die 
periodieke betalingen aan de schuldenaar verricht. Indien de schuldenaar gehuwd is, verstrekt het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op gelijke wijze gegevens met betrekking tot de 
hoogte van het belastbaar inkomen van de echtgenoot van de schuldenaar. 

2. Bij de toepassing van het eerste lid wordt een schuldenaar aangemerkt als alleenstaande, tenzij uit 
de basisregistratie personen blijkt dat hij gehuwd is en zijn echtgenoot woonachtig is op zijn adres. 
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan afwijken van de vorige zin, indien de 
deurwaarder op basis van andere gegevens een andere leefsituatie kan aantonen. 

3. Bij ministeriële regeling van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden de 
gegevens, bedoeld in het eerste lid, nader bepaald. 

Artikel 475gb 

De deurwaarder is bevoegd het burgerservicenummer van de schuldenaar en zijn echtgenoot te 
gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor: 

a. het identificeren van de schuldenaar bij het leggen van beslag onder personen of instanties, 
bedoeld in de artikelen 475g en 475ga, die zelf gerechtigd zijn tot het gebruik van het 
burgerservicenummer; 

b. het verkrijgen van de in de artikelen 475g en 475ga bedoelde gegevens bij de in deze artikelen 
genoemde personen en instanties, die zelf gerechtigd zijn tot het gebruik van het 
burgerservicenummer; 

c. het geven van kennisgevingen die strekken tot uitvoering van zijn wettelijke taken in het kader 
van het beslag. 

 

Artikel 475h 

1. Een vervreemding, bezwaring, afstand of onderbewindstelling van een door het beslag getroffen 
vordering, tot stand gekomen nadat het beslag is gelegd, kan niet tegen de beslaglegger worden 
ingeroepen. Hetzelfde geldt voor een in weerwil van het beslag gedane betaling of afgifte, tenzij de 
derde heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem kon worden gevergd om de betaling of afgifte te 
voorkomen. 

2. Op door het beslag getroffen zaken is artikel 453a van overeenkomstige toepassing. 

3. In afwijking van het eerste lid kan een in weerwil van het beslag gedane betaling aan de notaris 
ten behoeve van de overdracht van een onroerende zaak tegen de beslaglegger worden 
ingeroepen, indien dit beslag is gelegd nadat de koop van de zaak is ingeschreven in de openbare 
registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, op de wijze die 



is voorgeschreven in artikel 3 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 475i 

1. De executant is verplicht om binnen acht dagen na het leggen van het beslag het beslagexploit 
aan de geëxecuteerde te doen betekenen bij gebreke waarvan de voorzieningenrechter van de 
rechtbank het beslag op vordering van de geëxecuteerde kan opheffen. 

2. Bij een beslag op een vordering tot periodieke betaling als bedoeld in artikel 475c, eerste lid, wordt 
de beslagvrije voet uiterlijk ten tijde van het betekenen van het beslagexploot schriftelijk 
medegedeeld aan de geëxecuteerde volgens een bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur vast te stellen model onder vermelding van de gegevens waarop de vaststelling van de 
beslagvrije voet is gebaseerd en de wijze waarop de beslagvrije voet is berekend. Bij de 
mededeling wordt de geëxecuteerde tevens gewezen op de verplichting van artikel 475g, eerste 
lid, en de mogelijkheden op grond van de artikelen 475da, vijfde lid en zevende, en 475e, eerste 
lid, om de beslagvrije voet op verzoek te verhogen. 

3. Indien de geëxecuteerde binnen vier weken na ontvangst van de door de deurwaarder of, in geval 
van samenloop van beslagen als bedoeld in artikel 478 de coördinerende deurwaarder, afgegeven 
mededeling omstandigheden meldt die de beslagvrije voet verhogen, wordt hiermee rekening 
gehouden vanaf het moment van beslaglegging. 

4. Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing bij de mededeling van een op grond 
van artikel 475d, derde en vierde lid, opnieuw vastgestelde beslagvrije voet, met dien verstande 
dat, indien de schuldenaar binnen vier weken na de mededeling van de opnieuw vastgestelde 
beslagvrije voet omstandigheden meldt die de beslagvrije voet verhogen, hiermee rekening wordt 
gehouden vanaf het moment dat de beslagvrije voet opnieuw is vastgesteld. 

5. Indien onder de derde-beslagene ten laste van de geëxecuteerde reeds beslag is gelegd: 

a. verwijst de deurwaarder indien hij bekend is met de identiteit van de coördinerende 
deurwaarder, in afwijking van het tweede lid, de geëxecuteerde naar de coördinerende 
deurwaarder onder vermelding van de mogelijkheid om wijzigingen die van invloed zijn op de 
hoogte van de beslagvrije voet bij de coördinerende deurwaarder te melden; en 

b. verstrekt de coördinerende deurwaarder aan de andere deurwaarder op diens verzoek 
onverwijld schriftelijk de beslagvrije voet, alsmede de gegevens waarop deze is gebaseerd. 

 

Artikel 478 

1. Indien 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, int de deurwaarder die het oudste executoriale 
beslag heeft gelegd voor de gezamenlijke beslagleggers hetgeen de derde-beslagene heeft te 
betalen of af te geven. 

2. Indien beslag is gelegd op een vordering als bedoeld in artikel 475c, eerste lid, en het oudste 
executoriale beslag is gelegd door een beslaglegger die bevoegd is zonder tussenkomst van een 
deurwaarder beslag te leggen voor een hoger bevoorrechte vordering dan de daaropvolgende 
executoriale beslagen, int in afwijking van het eerste lid deze beslaglegger. Deze beslaglegger 
treedt dan op als ware hij coördinerende deurwaarder. De aan de coördinerende deurwaarder 
toegekende bevoegdheden en verplichtingen komen in dat geval toe aan deze beslaglegger. 

3. Indien de inningsbevoegde deurwaarder of beslaglegger de executie niet voortzet, wordt onder 
kennisgeving aan de derde-beslagene en de geëxecuteerde de inning overgenomen door de 
deurwaarder die op grond van het eerste lid of de beslaglegger die op grond van het tweede lid als 
volgende tot inning bevoegd is. 

4. De inningsbevoegde deurwaarder of beslaglegger kan in onderlinge overeenstemming met een 
andere deurwaarder die gerechtigd is ten laste van de geëxecuteerde executoriaal beslag te 



leggen, de inning, onder kennisgeving aan de derde-beslagene en de geëxecuteerde, aan deze 
andere deurwaarder overdragen. 

5. Een derde-beslagene die een betaling of afgifte heeft gedaan aan een deurwaarder die een van de 
andere executoriale beslagen heeft gelegd, heeft niettemin bevrijdend betaald. De deurwaarder 
die de gelden of goederen heeft ontvangen, draagt deze onverwijld af aan de coördinerende 
deurwaarder. 

6. Ieder van de deurwaarders die beslag heeft gelegd en de beslaglegger, bedoeld in het tweede lid, 
is verplicht de anderen zodra mogelijk van het door hem gelegde beslag op de hoogte te brengen. 
De derde-beslagene is verplicht ieder van hen desgevraagd in te lichten omtrent andere beslagen, 
de namen en gekozen woonplaatsen van de andere beslagleggers en het beloop van hun 
vorderingen. Deze verplichtingen gelden ook voor en jegens degene op wiens last beslag is 
gelegd op de grondslag van het Wetboek van Strafvordering. 

7. Ieder van de beslagleggers kan tussen komen in een procedure als bedoeld in artikel 477a. 

Artikel 479g 

1. Indien de raad voor de kinderbescherming executant is dan wel, indien ingevolge het bepaalde in 
artikel 408, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek het Landelijk Bureau Inning 
Onderhoudsbijdragen is belast met de invordering van onderhoudsgelden, kan hij dit beslag 
leggen hetzij op de gewone wijze, hetzij door van de beschikking in afschrift mededeling te doen 
aan de derde-beslagene. In het laatste geval zendt deze die schriftelijke kennisgeving voor 
"gezien" getekend aan de raad voor de kinderbescherming of het Landelijk Bureau Inning 
Onderhoudsbijdragen terug. Eerst door deze terugzending is het beslag voltooid. Indien het beslag 
op deze wijze wordt gelegd, komen de in de artikelen 475g, 475ga, 475gb en 475i, tweede tot en 
met vijfde lid, aan de deurwaarder toegekende bevoegdheden en verplichtingen gelijkelijk toe aan 
de raad voor de kinderbescherming of het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. 

2. De raad voor de kinderbescherming en het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen kunnen 
beslag leggen op de dag, volgende op die waarop de uitkering moet geschieden, zonder 
voorafgaande betekening of bevel tot betaling als bedoeld in artikel 432. 

3. Toezending door de executant van een afschrift der kennisgeving bij aangetekende brief aan de 
geëxecuteerde binnen zeven dagen na de dag, waarop die kennisgeving, voor "gezien" getekend, 
door de executant van de derde-beslagene is terugontvangen, geldt als de betekening, bij artikel 
475i voorgeschreven. 

 

 

 


