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e-Derdenbeslag
Waarom e-Derdenbeslag?
Het elektronisch leggen van beslag is een efficiënte
werkwijze voor gerechtsdeurwaarders en Derden als
werkgevers, uitkeringsinstellingen, pensioenfondsen en
banken.
E-Derdenbeslag is in 2009 geïntroduceerd.
Vanaf 2021 is het verplicht elektronisch beslag te leggen
wanneer de Derde een elektronisch adres hiervoor heeft
opgegeven.

Wat is e-Derdenbeslag?

WAT ZIJN DE KENMERKEN?
Elektronische afhandeling van het leggen van derdenbeslag.
Het beslagpakket bestaat uit:
•

beslagexploot met digitale handtekening (PKI) inclusief
ontvangstbevestiging (pdf);

•

vonnis / titel (pdf), modelverklaring (pdf), bijlagen
(optioneel);

•

databestand voor automatische verwerking.

Bij de verwerking van e-Derdenbeslagen worden controles
uitgevoerd:
•

authenticatie gerechtsdeurwaarder en Derde;

•

ambtsbevoegdheid gerechtsdeurwaarder;

•

aanwezigheid documenten volgens databericht;

•

digitale handtekening.

HOE WERKT HET?
Wanneer de gerechtsdeurwaarder elektronisch beslag gaat leggen, worden
eerst alle stukken in orde gemaakt (beslagpakket). De gerechtsdeurwaarder
ondertekent het exploot met een PKIoverheid-beroepscertificaat en verzendt
het beslagpakket naar SNG. SNG voert controles uit en stuurt een
resultaatmelding naar de gerechtsdeurwaarder: een bevestiging of een
foutmelding. SNG zet het beslagpakket klaar voor de Derde.
De Derde haalt het beslagpakket op met behulp van een SNG client.
Het exploot wordt ondertekend voor ontvangst met een PKIoverheidcertificaat inclusief gecertificeerde tijdstempel van een Trusted Time
Authority. Het ondertekende exploot vormt de ontvangstbevestiging en
wordt geretourneerd. De ontvangstbevestiging en het beslagpakket worden
bij de Derde lokaal opgeslagen.
De gerechtsdeurwaarder haalt de ontvangstbevestiging op.

Via het e-Derdenbeslag kan een gerechtsdeurwaarder
elektronisch derdenbeslag leggen. Het e-Derdenbeslag
bestaat uit een exploot (pdf) dat door de
gerechtsdeurwaarder met zijn beroepscertificaat is
ondertekend en een bestand met gegevens dat door de
Derde geautomatiseerd in de eigen administratie
verwerkt kan worden.

Wettelijk kader:
artikel 475 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering,
met ingang van 1 juli 2009.

SNG zorgt al 25 jaar voor het digitaal veilig ontsluiten van privacygevoelige informatie voor deurwaarders en organisaties in het publieke domein.
SNG is de partner voor het oplossen van informatiseringsvraagstukken van maatschappelijke aard.
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HOE OPSTARTEN?

Wie is SNG?
Organisatie

 opgericht in 1995
 digitaal veilig ontsluiten van privacygevoelige informatie
voor gerechtsdeurwaarders, gemeenten en
waterschappen en andere organisaties in het publieke
domein
 jarenlange expertise op het snijvlak van invordering en
informatisering
 honderden organisaties uit het publieke en private
domein maken gebruik van de services

Maatschappelijke vooruitgang
SNG bedenkt en ontwikkelt vanuit samenwerking effectieve
oplossingen voor complexe informatiseringsvraagstukken van
maatschappelijke aard. SNG neemt initiatief in nuttige en
betekenisvolle informatisering in het dynamisch speelveld
van overheid en burger.
Voorbeelden van services en totaalconcepten die bijdragen
aan een efficiënt werkproces en het voorkomen van
schuldescalatie: Digitaal Beslagregister (DBR), VerwijsIndex
SchuldHulpverlening (VISH) en Schuldenwijzer.

WIE KUNNEN AANSLUITEN?

De aansluiting op e-Derdenbeslag vraagt om expertise voor de
implementatie. De ervaring leert dat de volgende disciplines
betrokken zijn:
projectmanager
tekenbevoegde
inkoop/procurement
security officer
firewall beheerder

netwerkbeheerder
certificaatbeheerder
applicatiebeheerder
vertegenwoordiger
verwerkende afdeling

De technische aansluiting en de stappen die hiervoor nodig zijn:
1.

Kennismaking en intake

2.

Aanmelden bij SNG

3.

SNG stuurt de benodigde overeenkomsten en documenten

4.

Aanleveren getekende overeenkomsten en aanvullende
documenten

5.

Implementatie e-Derdenbeslag en autorisatie

Op e-Derdenbeslag kunnen aan de ene kant
gerechtsdeurwaarders en aan de andere kant Derden aansluiten.
Derden zijn werkgevers, uitkeringsinstanties, uitzendorganisaties,
pensioenfondsen en banken.
Alle gerechtsdeurwaarderskantoren zijn aangesloten op
e-Derdenbeslag. Derden die al gebruik maken van e-Derdenbeslag
zijn o.a.: ING Bank, ABN AMRO Bank, de Volksbank, Rabobank,
Adecco Nederland, Randstad Groep, gemeente Rotterdam.
De aansluiting op e-Derdenbeslag is een samenwerking tussen de
Derde en SNG.

WAT ZIJN DE STAPPEN VOOR AANSLUITING OP E-DERDENBESLAG?

Derde

Informatieketens

De experts van SNG brengen helderheid in informatieketens.
Ze beschikken over domeinexpertise en zijn resultaatgericht.
Binnen het Programma vBVV heeft dat bijvoorbeeld
geresulteerd in een rekenmodule die volledig ontzorgt.

Intake
Derde en SNG

Aanmelden
bij SNG

Aanleveren
benodigde
documenten

Aanleveren
getekende
documenten

Implementatie
e-Derdenbeslag

SNG
Wilt u meer informatie, of aansluiten? Neem contact op met SNG.

Contactgegevens: 088 6389300 |mail@sng.nl | www.sng.nl
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