
Aanvraag overgangstermijn 

Met onderstaand formulier kunt u een aanvraag indienen om gebruik te maken van de 
overgangstermijn bij de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Indien u gebruik maakt van de 
overgangstermijn wordt u gedurende de overgangstermijn geacht de beslagvrije voet vast te 
stellen op basis van de huidige regelgeving (artikel 475d van het Wetboek voor Burgerlijke 
Rechtsvordering). De overgangstermijn geldt enkel voor de berekening van de beslagvrije voet, de 
overige bepalingen binnen de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet treden direct per 1 januari 
2021 in werking. Dit houdt onder meer in dat u, ook indien u gebruik maakt van de 
overgangstermijn, direct dient te voldoen aan onder meer de volgorde regeling en de regels rond 
afdracht en het coördinerende deurwaarderschap. In uw berichtgeving richting schuldenaar dient u 
kenbaar te maken dat u van de overgangstermijn gebruik maakt.  

Uw aanvraag dient uiterlijk 8 december 2020 ondertekend door de daartoe bevoegde en 
eventueel met begeleidende stukken te zijn ontvangen. U kunt uw aanvraag mailen naar: 
Overgangstermijnvbvv@minszw.nl. 

Later ingediende aanvragen kunnen niet meer voor 1 januari 2021 worden verwerkt. Een 
veegbesluit is wel voorzien voor begin 2021. Te laat ingediende aanvragen hebben daarom tot 
gevolg dat u in 2021 tijdelijk uw werkzaamheden dient op te schorten totdat op uw te laat 
ingediende aanvraag is beslist.   

 

 
 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 De Participatiewet 

 Invordering van gemeentelijke belastingen 

 Invordering van waterschapsbelasting 

 Anders, nl……. 
 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Naam organisatie 

Belast met de uitvoering van 

 

 

Reden van aanvraag 

mailto:Overgangstermijnvbvv@minszw.nl


 

 

 

 

 Tot 1 juli 2021 

Tot 1 maart (dan wel de datum waarop IB binnen het gemeenteportaal ook de toegepaste 
beslagvrije voet aanlevert) 

 Anders, nl……. 

 …../…../2021 

 

 

 

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de per 1 januari 2021 beschikbare ICT-
oplossingen, via respectievelijk IB en SNG.  

Ondergetekende verklaart te hebben vastgesteld dat de geboden oplossingen binnen zijn 
uitvoeringspraktijk onvoldoende soelaas bieden en dat hij daarom gehouden is van de 
overgangstermijn gebruik te maken. 

 

 

 

   Naam       Datum 

  

    …………………………………………………………………………. 

    Functie*      Handtekening 

  

    …………………………………………………………………………. 

  

 

 

    *Indien sprake is van ondertekening in opdracht van of ondertekening door gemandateerde 

     verzoeken wij u de opdrachtverlening/het mandaatbesluit als bijlage mee te sturen bij de  

     aanvraag.  

Ondertekening 

Periode dat u gebruik wil maken 
van de overgangstermijn 

Ondergetekende verklaart 


