Aan:

<naam deurwaarder>

Plaats en datum:
Betreft: SPOED verzoek toepassing wettelijke beslagvrije voet bij uitwinning bankbeslag
Uw kenmerk:
Geachte heer, mevrouw,
Op d.d. <datum vermelden> heeft u namens <naam schuldeiser> beslag op mijn bankrekening
gelegd. Vanwege dit beslag kom ik enorm in de problemen, omdat mijn volledige inkomen door het
beslag is getroffen. Ik beschik niet over andere middelen om mijn vaste lasten en eten en drinken te
betalen. Er ontstaan hierdoor nieuwe schulden, waaronder huur- en energieschulden.
Om de minimale bestaanskosten te kunnen voldoen geldt er bij loonbeslag een wettelijke beslagvrije
voet. Deze beslagvrije voet is niet direct van toepassing wanneer het inkomen op de bankrekening is
gestort. Echter, volgens vaste jurisprudentie is er sprake van misbruik van bevoegdheid wanneer het
inkomen door het bankbeslag wordt getroffen en er geen andere middelen van bestaan zijn en bij de
uitwinning van het beslag er door de deurwaarder geen rekening wordt gehouden met de beslagvrije
voet. Zie bijvoorbeeld Hof Den Bosch 21 april 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1496, Rb Assen 19 februari
2010, ECLI:NL:RBASS:2010:BL4599; Rb Amsterdam 16 november 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BK3544;
Rechtbank ’s-Hertogenbosch 10 april 2008, ECLI:NL:RBSHE:2008:BC9363; Hof Amsterdam 24 mei
2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:BB3135.
Uitwinning van het bankbeslag, met als gevolg dat er geen inkomen meer is om de noodzakelijke
kosten te voldoen, is ook tuchtrechtelijk laakbaar. Zie bijvoorbeeld de uitspraken van de Kamer voor
Gerechtsdeurwaarders 19 april 2016, ECLI:NL:TGDKG:2016:62, 12 mei 2015, ECLI:NL:TGDKG:2015:93
en 20 mei 2014 ECLI:NL:TGDKG:2014:93.
Middels deze brief wil ik u verzoeken bij de uitwinning van het beslag rekening te houden met de
beslagvrije voet, zodat ik alsnog de noodzakelijke kosten kan blijven voldoen. Bijgaand zend ik u de
berekening van de beslagvrije voet en de bijbehorende stukken. Om u inzicht te geven in mijn
financiële situatie zend ik u tevens mijn bankafschriften over de afgelopen maand.
Vanwege het spoedeisend belang wil ik u vragen om binnen een week op deze brief te reageren.
Indien ik binnen deze termijn niets van u verneem, dan zal ik een tuchtklacht bij de Kamer voor
Gerechtsdeurwaarders neerleggen. In dit kader verzoek ik u mijn onderhavig schrijven als een
formele klacht op te vatten terzake het niet hanteren van de wettelijke beslagvrije voet door de
deurwaarder bij het leggen van beslag op mijn bankrekening.
Hoogachtend,

