
 

 

Het modelformulier verklaring bij derdenbeslag 
 
Uitleg bij het modelformulier 

Dit formulier is het zogeheten verklaringsformulier bij derdenbeslag. Het is door de deurwaarder aan u 
toegezonden of gelaten in opdracht van een schuldeiser (zie voor de contactgegevens van de schuldeiser de 
eerste pagina van het formulier onder «B»), omdat de schuldeiser denkt dat u iets verschuldigd bent aan de 
schuldenaar (zie voor de contactgegevens van de schuldenaar de eerste pagina van het formulier onder «C»). De 
schuldeiser heeft geen vordering op u. U bent geen partij bij het conflict tussen de schuldeiser en de schuldenaar. 

U bent verplicht om het formulier in te vullen, zodat de deurwaarder kan achterhalen of u inderdaad iets 
verschuldigd bent aan de schuldenaar. Met het leggen van dit zogeheten «derdenbeslag» kan de schuldeiser 
ervoor zorgen dat hij het verschuldigde kan innen bij u in plaats van bij de schuldenaar. U wordt de «derde-
beslagene» genoemd. U kunt bijvoorbeeld geld of een zaak (zoals een auto) van de schuldenaar in uw bezit 
hebben. Of u bent geld of zaken verschuldigd aan de schuldenaar. Of de schuldenaar heeft nu of in de toekomst 
iets van u te vorderen op grond van een nu bestaande overeenkomst of andere verplichting (bijvoorbeeld op 
basis van een huurovereenkomst). Nadat de deurwaarder het formulier van u heeft ontvangen, kan hij u op grond 
van dit beslag vragen aan hem af te geven wat u verschuldigd bent aan de schuldenaar. Tot die tijd zult u het 
verschuldigde onder u moeten houden en mag u dit niet aan de schuldenaar of aan een ander geven. Als de 
deurwaarder u vraagt om het verschuldigde aan hem af te geven, zult u hieraan moeten meewerken. Daarover 
krijgt u nog bericht van de deurwaarder. 

Invullen en opsturen 

Het verklaringsformulier bestaat uit verschillende onderdelen. Een onderdeel (1) voor beslag op loon of een 
uitkering, (2) voor bankbeslag, (3) voor huurbeslag en (4) voor de overige soorten derdenbeslag (bijvoorbeeld een 
beslag op een zaak die een ander bij u heeft gestald of een beslag op een zaak die u van een ander heeft 
geleend). U moet alleen die onderdelen invullen die op uw situatie van toepassing zijn. 

U moet het formulier naar waarheid invullen en ondertekenen. Het ingevulde formulier moet worden afgegeven of 
teruggestuurd aan de in het formulier genoemde deurwaarder (voor dit adres, zie op de volgende pagina onder 
«Dit formulier is toegezonden of gelaten aan u»). Dit kunt u doen (1) door overhandiging van uw 
verklaring (2) dan wel door toezending daarvan bij gewone of aangetekende brief, (3) per telefax 
of (4) elektronisch (bijvoorbeeld per e-mail) in het geval in het formulier het elektronisch adres (bijvoorbeeld het e-
mailadres) van de deurwaarder is opgenomen. 

U mag het ingevulde formulier niet eerder dan na twee weken na de datum van het beslag afgeven of 
terugsturen. 

• 1.Als de schuldenaar u binnen de twee weken vraagt te wachten met het versturen van het 
ingevulde formulier, moet u het formulier na vier weken na de datum van het beslag afgeven 
of terugsturen. Dit betekent dat als deze vier weken voorbij zijn u het ingevulde formulier zo 
snel mogelijk aan de deurwaarder af moet geven of terug moet sturen. 

• 2.Heeft de schuldenaar u niet gevraagd te wachten, dan moet u het ingevulde formulier na 
twee weken na de datum van het beslag afgeven of terugsturen. In dat geval moet u als deze 
twee weken voorbij zijn het ingevulde formulier zo snel mogelijk aan de deurwaarder afgeven 
of terug sturen. 

Bent u te laat met het versturen van het formulier, dan loopt u het risico dat de schuldeiser de rechter vraagt om u 
te veroordelen tot het betalen van het hele bedrag waarvoor het beslag is gelegd. 

U geeft uw verklaring af door middel van het aan u toegestuurde formulier. In het formulier zijn eerst de 
contactgegevens van de deurwaarder, de schuldeiser, de schuldenaar en van uzelf als derde-beslagene 
opgenomen. Dit deel is al ingevuld door de deurwaarder. De rest van het formulier moet u invullen. U moet het 
formulier aan het slot ondertekenen. De deurwaarder zal u schriftelijk of elektronisch een ontvangstbevestiging 
van uw verklaringsformulier toesturen zodra hij het ingevulde formulier van u heeft ontvangen. 
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Betreft verklaring inzake: 
 
Dossier:  ______________________________________ 
 
Beslag dd.:  ______________________________________ 
  
Naam schuldenaar: ______________________________________ 
 
 

 

 
 

 
  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


