Deurwaarder mag bij beslag op toeslagen niet standaard naar de
kantonrechter verwijzen
De gerechtsdeurwaarder mag voor een verzoek om toepassing beslagvrije voet bij
beslag op toeslagen niet standaard naar de kantonrechter verwijzen. Dit blijkt uit de
parlementaire behandeling van art. 475f Rv. De procedure bij de kantonrechter is
slechts bedoeld voor eventuele geschillen.
Zie de volgende passage uit Kamerstukken II 1982-1983, 17 897, nr. 3 p. 20.
“Artikel 475d (vernummerd naar 475f Rv)
Er zijn enkele periodieke en ongeregelde betalingen die niet zijn genoemd in artikel
475b, eerste lid (vernummerd naar art. 475c Rv). Gedacht kan bij voorbeeld worden
aan de periodieke betalingen aan een pensionhouder of aan de meer of minder
geregeld uitgekeerde beloningen van vertalers, schrijvers of componisten. (…)
Op deze betalingen is beslag onbeperkt toegestaan. Om te voorkomen dat dit de
schuldenaar ertoe noopt bijstand te vragen, wordt in artikel 475d bepaald, dat hij de
rechter kan verzoeken om toepassing van artikel 475b. Toepassing van artikel 475b
houdt in dat zijn, in voorkomend geval samengetelde, inkomsten waarop beslag is
gelegd, beslagvrij worden gemaakt tot de grens van de beslagvrije voet van artikel
475b.
Van de bepaling zal vermoedelijk een preventieve werking uitgaan. De beoogde
uitwerking kan immers eenvoudiger worden bereikt wanneer de beslaglegger en de
schuldenaar afspreken dat een deel van zijn inkomen ter grootte van de beslagvrije
voet niet onder het beslag zal vallen. Een veelvuldig beroep op de rechter behoeft
daarom niet te worden verwacht. Zo nodig kan de rechter met toepassing van artikel
429k een kostenveroordeling van een onredelijke schuldeiser uitspreken. Van een
schuldenaar die de mogelijkheid van artikel 475d niet kent, zal de gemeente waaraan
hij bijstand vraagt, kunnen verlangen dat hij zich hiervoor wendt tot de beslaglegger
en zo nodig tot de rechter.”

Zie ook het rapport van de nationale ombudsman (p. 23 e.v)
Met voeten getreden. Schendingen van de beslagvrije voet door
gerechtsdeurwaarders
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