Per 1 januari 2016 maken alle gerechtsdeurwaarderskantoren in Nederland gebruik van het
Digitaal Beslagregister (verder te noemen DBR). In dit DBR worden vanaf dat moment bepaalde
beslagen ingeschreven. Het doel van dit beslagregister is om een beter beeld te kunnen vormen
van de beslagpositie van de debiteur en daarmee een opstapeling van diverse beslagen en
onnodige kosten (voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar) te voorkomen. Hiermee worden
dus kosten en tijd bespaard en kan bovendien voorkomen worden dat weinig tot geen zinvolle
beslagen worden gelegd.
Daarnaast heeft het DBR als doel de juiste vaststelling en correcte toepassing van de beslagvrije
voet van de schuldenaar te waarborgen. Immers, met het inschrijven van het gelegde beslag
dient ook de hoogte van de toegepaste beslagvrije voet in het DBR te worden vastgelegd.
Allereerst worden de periodieke derdenbeslagen waaraan een beslagvrije voet is verbonden
(zoals beslaglegging op loon, uitkering, voorlopige teruggave) in het DBR geregistreerd en
bevraagd. Dat is namelijk de beslagsoort die het meest voorkomt en het is tegelijkertijd de
beslagsoort waarbij een beslagvrije voet van toepassing is of kan zijn. Naar verwachting zullen in
de toekomst ook andere beslagen zoals het beslag op roerende zaken worden geregistreerd in
het DBR.
Het beslagregister moet worden geraadpleegd als het gaat om de volgende ambtshandelingen:
Ambtshandeling
Dagvaarding of gedinginleidende aanzegging

Periodieke derdenbeslagen

Uitzondering
- dagvaarding met ook een vordering van
niet-geldelijke aard (bijvoorbeeld
huurvordering met ontbinding en
ontruiming)
- dagvaarding in kortgeding
- verzet, hoger beroep of cassatie
- instellen eis in hoofdzaak na conservatoir
beslag
- Periodieke derdenbeslagen waaraan
geen beslagvrije voet is verbonden
(bijvoorbeeld beslag op huurpenningen)
- conservatoir derdenbeslag

Wat betekent dit DBR nu voor u in de praktijk?
Op het moment dat u ons instructie geeft om tot één van voornoemde ambtshandelingen over
te gaan zullen wij navraag doen in het DBR om daarmee de beslagpositie van de schuldenaar te
bepalen. Deze bevraging kan vervolgens tot een drietal uitkomsten leiden:
- Er zijn op dat moment geen beslagen ten laste van de schuldenaar geregistreerd
- Er zijn beslagen ten laste van de schuldenaar geregistreerd en het is redelijkerwijs
voorzienbaar dat uw vordering bij onveranderde omstandigheden binnen drie jaren zal
worden geïncasseerd

-

Er zijn beslagen ten laste van de schuldenaar geregistreerd en het is redelijkerwijs
voorzienbaar dat uw vordering bij onveranderde omstandigheden niet binnen drie jaren
zal worden geïncasseerd

Indien u ons heeft opgedragen om een gerechtelijke procedure op te starten, dienen wij
eveneens navraag te doen in de verwijsindex schuldhulpverlening (VISH). Middels deze
bevraging kan informatie worden verkregen over de schuldenproblematiek van de schuldenaar.
Het doel van VISH is daarbij, net als bij het DBR, om onnodige kosten voor zowel de schuldeiser
als de schuldenaar te voorkomen.
In geval van de eerste twee uitkomsten zullen wij de opgedragen ambtshandeling verder
uitvoeren. Indien echter redelijkerwijs voorzienbaar is dat de vordering niet binnen drie jaren
zal worden geïncasseerd zullen wij u daarover schriftelijk berichten. Indien u alsdan alsnog tot
de gewenste ambtshandeling over wilt gaan, dient u ons dit schriftelijk of per mail te
bevestigen.
Er zijn nog wel enkele belangrijke mededelingen ten aanzien van het DBR:
1. Na de bevraging van het DBR hebben wij slechts 28 dagen de tijd om tot de opgedragen
ambtshandeling over te gaan. In deze gestelde termijn dienen wij tevens navraag te
doen bij eventuele eerdere beslagleggers, alsmede eventueel u te berichten. Na het
verstrijken van genoemde termijn dienen wij opnieuw het DBR te bevragen, hetgeen tot
een vertraging in de incasso leidt. Het is derhalve van belang dat eventuele instructies
uwerzijds ons zo spoedig mogelijk bereiken.
2. Overheidsinstellingen die eveneens beslag mogen leggen, denk aan de belastingdienst
en gemeenten, doen vooralsnog niet mee aan het DBR. Dit betekent dat met een
bevraging van het DBR voorlopig geen duidelijkheid kan worden verkregen over deze,
veelal preferente, schulden. Een volledig beeld van de beslagpositie van de schuldenaar
kan ook met het DBR derhalve (nog) niet worden verkregen.
3. Daarnaast kunnen wij niet meer informatie over de bevraging van het DBR verstrekken
dan hiervoor aangegeven, te weten of redelijkerwijs voorzienbaar is dat bij
onveranderde omstandigheden niet/wel binnen drie jaren zal worden geïncasseerd. De
regelgeving in de Verordening digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders is daar
zeer duidelijk over en laat geen ruimte voor andere interpretaties. Wij vragen u
derhalve begrip te hebben voor onze wijze van informatieverstrekking.
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