Beslag op uw rekening
Wat nu?

Wat is een derdenbeslag onder de bank?
Wanneer u een schuld heeft bij een schuldeiser, dan kan de schuldeiser een beslag als middel inzetten om u
te dwingen aan uw (financiële) verplichtingen te voldoen. De deurwaarder legt het beslag op verzoek van de
schuldeiser. Een beslag op banktegoeden wordt een ‘derdenbeslag onder de bank’ genoemd.
• Degene die beslag legt, heet de beslaglegger.
• De beslagene is degene op wiens tegoeden beslag wordt gelegd (u).
• Degene bij wie het beslag wordt gelegd, heet de derde-beslagene (Rabobank).
Rabobank is wettelijk verplicht om mee te werken aan een beslag. Rabobank is geen partij bij het conflict
tussen u en de beslaglegger en kan daarom niet bepalen of het beslag terecht is of niet.

Meest voorkomende vormen van derdenbeslag
Bij een executoriaal beslag heeft de beslaglegger of deurwaarder het recht om de tegoeden bij de
derde-beslagene op te eisen. Bij een conservatoir beslag moeten wij als bank de tegoeden bewaren, totdat
de uitkomst van de procedure vaststaat en er een vonnis is uitgesproken. Vanaf dat moment heeft de
beslaglegger of deurwaarder het recht om de tegoeden bij ons op te eisen.

Wat doet Rabobank bij een beslaglegging?
Stap 1: Er wordt beslag gelegd

Wij ontvangen een exploot tot beslaglegging van de deurwaarder. Op dat moment moeten wij beoordelen of
u tegoeden bij ons heeft. Onder tegoeden wordt niet alleen verstaan het geld op uw bankrekening, maar ook
bijvoorbeeld effecten of een G-rekening. Vervolgens dienen wij alle tegoeden die op het tijdstip van beslag
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aanwezig zijn te reserveren.
Een derdenbeslag heeft effect op uw dagelijkse bankzaken. U kunt namelijk vanaf het beslagmoment niet
meer over de gereserveerde tegoeden beschikken. Dit kan ertoe leiden dat uw automatisch periodieke
overschrijvingen niet meer worden uitgevoerd. Automatische incasso’s kunnen worden tegengehouden of
teruggeboekt. U dient er zelf voor te zorgen dat deze betalingen op andere wijze worden gedaan. Bedragen
die na het moment van beslag worden bijgeschreven, vallen niet onder het beslag en worden niet
gereserveerd. U kunt daarover beschikken. Een kredietfaciliteit valt niet onder het beslag. U kunt deze ruimte
blijven gebruiken.
Stap 2: U wordt geïnformeerd

Wanneer een beslag is gelegd en u toegang heeft tot Rabo Internetbankieren, ontvangt u een bericht in uw
Berichten Inbox. Wilt u direct op de hoogte gebracht worden van dit bericht, dan adviseren wij u binnen
Internetbankieren de optie “Rabo-Alerts” in te stellen. Daarnaast ontvangt u zo snel mogelijk meer informatie
over het beslag in een brief. Een afschrift van het exploot ontvangt u via de deurwaarder of de
overheidsinstantie die het beslag heeft gelegd. Mocht u het exploot na acht dagen niet hebben ontvangen,
dan dient u zich tot deze partij(en) te wenden. U ontvangt ook berichten in uw Berichten Inbox om u op de
hoogte te houden van de status van het beslag.
Stap 3: De verklaring wordt verstuurd

Vier weken na de beslaglegging is Rabobank verplicht aan de deurwaarder te verklaren wat uw tegoeden
waren op het moment van beslaglegging. Dit doet de bank door middel van de zogenaamde
derdenverklaring. Hierin geven wij een beschrijving van uw tegoeden. Ook wanneer geen tegoeden aanwezig
waren, zullen we dit aan de deurwaarder verklaren.
Stap 4: Afdracht en beëindiging

Nadat de deurwaarder de derdenverklaring heeft ontvangen, zal deze een verzoek indienen voor het afdragen
van een bedrag. Dit bedrag bestaat uit de schuld vermeerdert met de kosten voor de beslaglegging. Wanneer
het totale bedrag hoger is dan het gereserveerde tegoed, dan is Rabobank verplicht het gehele tegoed af te
dragen. Als het verschuldigde bedrag lager is dan het gereserveerde tegoed, dan wordt alleen dit bedrag
afgedragen. Wanneer na afdracht aan de deurwaarder nog tegoeden resteren, dan worden deze vrijgegeven.
U kunt er dan zelf over beschikken. Het beslag is na afdracht aan de deurwaarder beëindigd. Dit geldt niet als
er nog lopende beslagen zijn.
Rabobank mag uw tegoeden gebruiken voor betaling van vorderingen die zij op u heeft. Dit recht van
verrekening staat onder andere in artikel 25 van de Algemene Bankvoorwaarden. Blijft er een tegoed over
nadat is verrekend? Dan wordt dit afgedragen aan de deurwaarder.

Mogelijkheden voortijdig beëindigen van het beslag
• Vervroegde derdenverklaring aanvragen

Wanneer op het beslagmoment geen tegoeden aanwezig zijn, valt er niets onder het beslag en heeft dit geen
effect op uw dagelijkse bankzaken. In dit geval hoeft u geen vervroegde derdenverklaring aan te vragen.
Het kan zinvol zijn om een vervroegde verklaring aan te vragen indien er wel tegoeden gereserveerd zijn. U

Rabobank

7 januari 2019

2

vraagt een vervroegde verklaring aan via www.rabobank.nl/beslag. U kunt hiervan gebruik maken als u
toegang heeft tot Internetbankieren. Mocht u deze mogelijkheid niet hebben, neem dan contact op met ons.
Het voordeel van een vervroegde derdenverklaring kan zijn dat u de procedure versnelt en dat daardoor het
beslag eerder wordt beëindigd. U kunt dan weer over eventuele tegoeden beschikken die overblijven na
afdracht aan de deurwaarder.
De termijn van vier weken is bedoeld om u de tijd te geven om te denken wat u wilt doen. U kunt deze
termijn gebruiken om een betalingsregeling af te spreken met de deurwaarder of om juridische stappen te
nemen als u het beslag niet terecht vindt. Het nadeel doet zich voor wanneer Rabobank de tegoeden al heeft
afgedragen aan de deurwaarder en u gelijk krijgt van de rechter. In dat geval is het aan u om de gelden terug
te vorderen van de deurwaarder. Rabobank kan u hierbij niet helpen.
• De vordering zelf voldoen

In overleg met de deurwaarder kunt u het verschuldigde bedrag ook op een andere wijze voldoen. Denk aan
betaling via een andere bank of via een ander persoon. Dit gaat buiten Rabobank om. De deurwaarder dient
aan Rabobank aan te geven dat het beslag kan worden beëindigd.
• Voortijdige afdracht

Ook wil Rabobank eventueel meewerken aan een voortijdige afdracht. De deurwaarder is niet verplicht om
aan deze mogelijkheid mee te werken. Het is een afstemming tussen u en de deurwaarder. U spreekt zelf met
de deurwaarder af dat u beiden een verzoek indient waarin wordt verzocht om voortijdige afdracht. Indien u
gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, neem dan voor meer informatie contact met ons op.
Let op! Deze werkwijze kan niet worden toegepast bij meerdere lopende beslagen.

Aanvullende informatie
- Debetstand: indien u een debetstand heeft op het moment van het beslag, zullen wij het gereserveerde
tegoed hiermee verrekenen.
- Hypotheek of lening bij executoriaal beslag: indien u een hypotheek of lening heeft met achterstand,
zullen wij het gereserveerde tegoed hiermee verrekenen.
- Hypotheek of lening bij conservatoir beslag: wanneer er conservatoir beslag is gelegd en u heeft een
hypotheek of lening, dan behouden wij het recht van verrekening voor. Dat betekent dat wij nu nog niet gaan
verrekenen, maar dat mogelijk in de toekomst wel doen.
- Lijfrenteproduct: bij een lijfrenteproduct is het tegoed of de waarde conform art. 1.7 van de Wet IB 2001 niet
vatbaar voor beslag. De periodieke uitkering is wel voor beslag vatbaar.
- Opbouwspaarrekening/bouwdepot: dit betreft een product waarvan het tegoed aan de bank is verpand
t.b.v. de hypotheek.
- Gelden verpand aan de bank: het pandrecht hoeft niet direct door de bank te worden uitgeoefend. De
pandrechten strekken zich ook uit tot toekomstige vorderingen van de bank en beperken zich niet tot de op
het moment van beslag aanwezige vorderingen of vorderingen die rechtstreeks voortvloeien uit op het
beslagmoment aanwezige rechtsverhoudingen.
- Effecten: de deurwaarder kan Rabobank vragen om tot verkoop van de effecten over te gaan. De effecten
worden op de gebruikelijke manier verkocht tot de hoogte van de openstaande vordering en de opbrengst
wordt afgedragen aan de deurwaarder.
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- G-rekening: het saldo van de G-rekening is verpand aan de Belastingdienst en het UWV. Hierdoor kunt u van
het gereserveerde bedrag uitsluitend loonbelasting en sociale premies aan de Belastingdienst betalen. Neem
voor betalingen tijdig contact op met uw bank en houd rekening met een langere verwerkingstijd.
- Is er sprake van een spaarrekening waarvoor opname beperkingen voor u gelden, dan zijn deze beperkingen
ook voor de deurwaarder van toepassing.

Kosten van de beslaglegging
Rabobank brengt een tarief van minimaal € 70 in rekening voor het verwerken van een beslag. Dit is ongeacht
of er wel of geen tegoed is aangetroffen. U wordt schriftelijk geïnformeerd over het bedrag.
Er kunnen meerdere klanten betrokken zijn bij een beslag. Op grond van de privacywet- en regelgeving
kunnen wij een beslaglegging voor een of meerdere klanten behandelen als aparte beslaglegging. Deze
kosten brengt Rabobank bij ieder van deze klanten apart in rekening. Het uiteindelijk berekende tarief hangt af
van hoe ingewikkeld het beslag is.

Vragen
Voor vragen over de beslaglegging kunt u contact opnemen met de deurwaarder of de beslaglegger.
Mochten uw rechten- en/of plichten onduidelijk zijn, dan kunt u juridisch advies inwinnen bij een juridisch
adviseur of rechtswinkel. Heeft u hulp nodig om uw geldzaken gezond te houden of een betaalprobleem op
te lossen? Kijk dan op https://geldfit.nl/welkom/rabobank/?vanaf=beslag. Deze brochure is enkel bedoeld om
u te informeren. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen.
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