Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met
aanpassingen in het beslag- en executierecht (Verzamelwet beslag- en
executierecht)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van OranjeNassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enige wijzigingen aan te
brengen in het beslag- en executierecht in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 457 wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. Het eerste lid, tweede zin, en het tweede lid zijn niet van toepassing als er beslag is
gelegd op een motorrijtuig als bedoeld in de artikelen 440 en 442 en dat beslag is
ingeschreven in het kentekenregister, bedoeld in artikel 42 Wegenverkeerswet 1994.
B
Aan artikel 475, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van
onderdeel f door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
g. Indien achterlating aan het elektronisch adres van de derde-beslagene als bedoeld in
het derde lid niet mogelijk is: de reden van deze onmogelijkheid.
C
Artikel 475a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vijfde en zesde lid wordt ‘kalendermaand’ telkens vervangen door ‘maand’.
2. In het zevende lid wordt ‘en in artikel 475aa worden’ vervangen door ‘wordt’ en wordt
‘en onder bank wordt verstaan’ vervangen door ‘en in dit artikel en de artikelen 475aa
en 479i, derde lid, wordt onder bank verstaan’.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
9. In afwijking van de artikelen 135, eerste lid, onder a, en 140 van Boek 6 van het
Burgerlijk Wetboek, is een bank bevoegd tot verrekening een geldschuld met een
geldvordering voor zover haar vordering uiterlijk in de maand voorafgaand aan de
verrekening opeisbaar is geworden.
D
Artikel 475aa wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder a wordt ‘welke bank geldmiddelen van hem onder zich heeft’ vervangen door
‘bij welke bank de schuldenaar een betaalrekening of spaarrekening aanhoudt’.
2. Onder b wordt ‘of deze geldmiddelen van die schuldenaar onder zich heeft’ vervangen
door ‘of de schuldenaar bij haar een betaalrekening of spaarrekening aanhoudt’.
E
In artikel 479i, tweede lid, wordt ‘De artikelen 475a, eerste tot en met derde lid’
vervangen door ‘De artikelen 475a, eerste tot en met derde en vijfde tot en met zevende
en negende lid’.
F
Artikel 556 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid wordt ‘Het college van burgemeester en wethouders’ vervangen door
‘De gemeente’ en wordt ‘De artikelen 5:29 en 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht’
vervangen door ‘De artikelen 5:29, tweede en derde lid, en 5:30, eerste, derde en vijfde
lid, van de Algemene wet bestuursrecht’.
2. Aan het slot van het derde lid wordt toegevoegd:
De gemeente kan de roerende zaken eerder dan de termijn van dertien weken als
bedoeld in artikel 5:30, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht verkopen, zodra
de kosten van het meevoeren en het opslaan, vermeerderd met de voor de verkoop
geraamde kosten, in verhouding tot de waarde van de zaak onevenredig hoog worden.
Gedurende drie jaren na het tijdstip van verkoop heeft degene die op dat tijdstip
eigenaar was, recht op de opbrengst van de roerende zaak onder aftrek van de in de
vorige zin genoemde kosten. Na het verstrijken van deze termijn vervalt een batig saldo
aan de gemeente.
G
In artikel 724, tweede lid, wordt ‘De artikelen 475a, eerste tot en met derde lid’
vervangen door ‘De artikelen 475a, eerste tot en met derde en vijfde tot en met zevende
en negende lid’.

H
Artikel 770a wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. In geval van een beslag op een roerende zaak die geen registergoed is, zijn de
artikelen 441, derde lid, 447 en 448 niet van toepassing.
ARTIKEL II
Op beslagen die zijn gelegd voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, blijven
het Tweede en het Derde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
toepassing, zoals deze voor de datum van inwerkingtreding van deze wet golden.
ARTIKEL III
Indien het bij koninklijke boodschap van 22 december 2021 ingediende voorstel van wet
tot wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met
aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022)
(36 003) tot wet is of wordt verheven en artikel X, onderdeel H, van die wet later in
werking treedt dan artikel I, onderdeel F van deze wet, wordt in artikel X, onderdeel H,
‘wordt een zin toegevoegd’ vervangen door ‘wordt na de tweede zin ingevoegd’.
ARTIKEL IV
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan
worden vastgesteld.
ARTIKEL V
Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet beslag- en executierecht.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle
ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

De Minister voor Rechtsbescherming,

