Mei 2013
Mr. H.A. Stein

© mr. H.A. Stein, Breda, 2013

NUR 822

c:\users\toon\documents\publicaties\beslag-rapport(pub).rtf - 4 november 2013

Beslag en executierecht
Mr H.A. Stein

-- 2 –-

Beslag en executierecht
Mr H.A. Stein

I.

Individualisering verhaalsobject
Blokkeren beschikkingsmacht
Voorwaarde voor uitdeling
Aankondiging verhaalszoeker

II.

III.

IV.

Gemeenschap
Periodieke uitkering
Verkapt loon

V.

VI.
Cumulatief beslag op vorderingen
-- 3 –-

Beslag en executierecht
Mr H.A. Stein
Algemeen
Rangregeling
Voorrecht
Preferentielijst

-- 4 –-

Beslag en executierecht
Mr H.A. Stein

I.
1.

Algemeen
Doel en grondslag van beslag

Executie

Indirect

Lijfsdwang

Direct

Dwangsom

Reëel

Geven

Doen

Afgifte

Levering

Verhaal

Rechtshandeling

Paraat

Beslag

Zowel verhaalsbeslag door de schuldeiser als executie door de pand- of hypotheekhouder
hebben hetzelfde doel: de tegeldemaking van een vermogensbestanddeel van de
schuldenaar om uit de opbrengst ervan de schuldeiser te voldoen. In het huidig recht
(sinds januari 1992) is die tegeldemaking bij verhaalsbeslag en executie op analoge wijze
geregeld.
In het huidig recht dienen te worden onderscheiden:

-

beslag tot verhaal;

-

beslag tot afgifte;

-

beslag tot bewaring.

De beslagen dienen een verschillend doel. Het beslag tot verhaal is gericht op het verkrijgen van
geld, het beslag tot afgifte is gericht op het verkrijgen van een of meer bepaalde goederen, het
beslag tot bewaring is gericht op het bijeenhouden van een gemeenschap (maritaal beslag) of zaken
(bewijsbeslag) of strekt ter voorkoming van toedeling aan een andere deelgenoot (deelgenoten
beslag) of juist tot toekenning aan een bepaalde partij (paulianabeslag). De laatste categorie komt
uitsluitend in conservatoire vorm voor en kent geen executoriale tegenhanger.

Degene die beslag legt laadt een risico-aansprakelijkheid op zich.
-

een risicoaansprakelijkheid voor de partij;
Een redelijke wetstoepassing leidt er toe om aan te nemen, dat degene die een conservatoir beslag
legt, voor eigen risico handelt, met dien verstande dat de door het beslag geleden schade bijzondere omstandigheden daargelaten - door hem moet worden vergoed, indien het beslag ten
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onrechte gelegd blijkt te zijn, en dat het aan zijn aansprakelijkheid voor deze schade niet kan afdoen
dat hij, op verdedigbare gronden van het bestaan van zijn vorderingsrecht overtuigd, bij het leggen
van het beslag niet lichtvaardig heeft gehandeld, aldus HR 15 april 1965, NJ 1965, 331, Snel/Ter
1

Steege.

De beslagene en/of de derde-beslagene die handelt in weerwil van het gelegde beslag
laadt een aansprakelijkheid op zich.




2.

De (derde)beslagene die beschikt over een vermogensbestanddeel dat getroffen is
door beslag, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit (art. 198 Sr: maximaal 4 jaar
gevangenisstraf of geldboete van maximaal € 25.000).
De
derde-beslagene
die
geheel
of
gedeeltelijk
beschikt
over
een
vermogensbestanddeel in weerwil van een gelegd beslag en/of geen of een onjuiste
verklaring aflegt, loopt bovendien (maximaal) het risico zelf de vordering aan de
beslaglegger te moeten voldoen (art. 475h, 477a Rv).

Waarom beslag?

Beslag houdt verband met executie, maar moet daarvan worden onderscheiden. Het
dient slechts ter voorbereiding van executie. Beslag is in beginsel geen doel op zich,
maar een hulpmiddel bij het verkrijgen van datgene waarop de crediteur krachtens een
executoriale titel recht blijkt te hebben. 2
Als beslag wordt gelegd op basis van een executoriale titel, spreken wij van “executoriaal
beslag”. Ook zonder executoriale titel kan vaak al beslag worden gelegd. Daarvoor is
vereist dat de voorzieningenrechter van de rechtbank schriftelijk verlof voor het leggen
van beslag heeft gegeven. Een dergelijk beslag noemen we een “conservatoir beslag”.
Een conservatoir beslag kan van kleur veranderen als in een procedure een executoriale
titel is verkregen en verandert dan in een exectoriaal beslag.
Voor die verandering van conservatoir beslag in executoriaal beslag is wel vereist dat de vordering

1

2

Dit is vaste rechtspraak, zie o.a. HR 21 februari 1992, NJ 1992, 321, Van Gastel q.q. en Van
de Laar q.q./Elink-Schuurman q.q., HR 13 januari 1995, NJ 1997, 366 Ontvanger/Bos m.nt.
CJHB en HR 19 mei 2000, NJ 2000, 603 W/Staat. Zelfs de dreiging met executie, en dus met
beslag, schept al een risicoaansprakelijkheid, aldus HR 19 mei 2000, NJ 2000, 603 W/Staat
m.nt. HJS en HR 19 februari 1999, NJ 1999, 367
Een executoriale titel is meestal een uitspraak van een rechter. Indien de beslissing
afkomstig is van het kantongerecht of van de rechtbank is sprake van een “vonnis” of van
een “beschikking”. Tegen een uitspraak van het kantongerecht of de rechtbank staat hoger
beroep open gedurende (meestal) 3 maanden. De zaak wordt dan behandeld door het
Gerechthof. Een uitspraak van het Gerechtshof wordt “arrest” genoemd. Tegen een uitspraak
van een Gerechtshof staat cassatie open bij de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelt niet over
de feiten maar alleen over de juiste toepassing van het recht. Een uitspraak van de Hoge
Raad wordt eveneens “arrest” genoemd.
Andere executoriale titels zijn o.a.:
- Authentieke notariële akte (beginnend met de woorden “Heden verscheen voor mij, mr. X,
notaris ter standplaats ….”
- Dwangbevel van overheidsinstantie (belastingdienst, gemeente, provincie etc.);
- Proces-verbaal van een comparitie bij een rechter.
Executoriale titels zijn over het algemeen voorzien van een blauw stempel met de tekst “In
naam der Koningin” of (sinds 30 april 2013) “In naam des Konings”.
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waarvoor conservatoir beslag is gelegd – verwoord in het verzoekschrift – overeen komt met de
veroordeling in de executoriale titel.

De wettelijke grondslag voor executie wordt gevormd door art. 3:296 BW:

Tenzij uit de wet, uit de aard der verplichting of uit een rechtshandeling anders
volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te
laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, veroordeeld.
Daar staat: een ieder die jegens een ander verplicht is iets te geven, de doen of te laten wordt
daartoe veroordeeld, tenzij .... Daar staat niet dat de schuldenaar de prestatie zelf moet verrichten.
Dus kan de schuldeiser de prestatie afdwingen; daartoe strekt art. 3:297 BW: een afgedwongen
prestatie heeft dezelfde rechtsgevolgen als vrijwillige nakoming.

De wettelijke grondslag voor verhaalsexecutie is art. 3:276 BW:

Tenzij de wet of een overeenkomst anders bepaalt, kan een schuldeiser zijn
vordering op alle goederen van zijn schuldenaar verhalen.
Het principiële verschil tussen de executie van art. 3:296 BW en de verhaalsexecutie van
art. 3:276 BW loopt dwars door het in art. 3:296 BW genoemde begrip “geven”:
geven van geld

verhaalsexecutie

geven ander goed

doen reële executie

nalaten

3.

Doel van verhaalsbeslag

Doel van verhaalsbeslag is steeds:
 individualisering van het verhaalsobject;
 blokkering van de beschikkingsmacht van de schuldenaar om verduistering van het
beslagobject te voorkomen;
 voorwaarde voor deelneming aan uitdeling met betrekking tot de opbrengst van het
in beslag genomen goed;
 aankondiging als verhaalzoeker.
Individualisering verhaalsobject
Door het leggen van beslag op een bepaald beslagobject, wordt dat object aangewezen
als het goed waarop de schuldeiser verhaal zal zoeken voor de voldoening van zijn
vordering. Dit is dus een concretisering van art. 3:276 BW. Als aan het beslag nog geen
executoriale titel ten grondslag ligt, vindt vooraf een marginale toetsing plaats door de
voorzieningenrechter.
In geval van pandrecht en hypotheek, is reeds in onderling overleg tussen schuldeiser en schuldenaar
het verhaalsobject geïndividualiseerd. Dat is tevens de reden dat de pand- en hypotheekhouder geen
verlof nodig hebben van de voorzieningenrechter om beslag te leggen op het reeds
geïndividualiseerde goed, alvorens tot executie over te kunnen gaan. Het ontbreken van die
noodzaak om eerst langs de rechter te lopen, wordt het recht van parate executie genoemd.
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Blokkeren beschikkingsmacht
Beslag heeft niet tot gevolg dat de beslagene beschikkingsonbevoegd wordt over het
beslagobject. Eventuele beschikkingshandelingen verricht in weerwil van het beslag
kunnen de beslaglegger niet worden tegengeworpen. Dat wil zeggen: de beslaglegger
mag de handelingen negeren.
Zie ook HR 5 september 2008, LJN BC9351 Forward/Lafranca:

Een beslag … leidt niet tot beschikkingsonbevoegdheid van degene ten laste van wie het beslag is
gelegd, en staat dus ook niet in de weg aan overdracht van het beslagen goed aan een derde, maar
brengt wél mee dat een vervreemding of bezwaring, tot stand gekomen na het beslag, … niet tegen
de beslaglegger kan worden ingeroepen.
In de wet wordt deze bevoegdheid tot het negeren van de handeling “vernietiging” genoemd. Dit is
een onduidelijke en onjuiste term: er wordt immers niets “vernietigd”. Slechts het rechtsgevolg ten
opzichte van de beslaglegger wordt aan de handeling ontnomen, indien de beslaglegger daarop een
beroep doet.

Noch de beslagschuldenaar, noch degene met wie hij over het beslagobject heeft
beschikt, kan de rechtshandeling die in weerwil van het beslag is verricht aantasten.
HR 15 maart 1940, NJ 1940, 848, De Boer/Haskerveenpolder, herhaald in HR 25 januari 1991, NJ
1992, 172, Tribosa:

Alleen de schuldeischers, wier belangen zijn verkort door het aangaan van overeenkomsten
betreffende aan den eigenaar (=schuldenaar) toekomende huurvorderingen (=beslagobject), kunnen
de nietigheid daarvan inroepen. ... Het beroep op deze nietigheid is niet aan een bepaalden vorm
gebonden, doch een eenvoudige wilsverklaring tegenover de belanghebbenden is voldoende.

Voorwaarde voor uitdeling
Het leggen van beslag op een bepaald object, is voorwaarde voor het meedelen in de
executie-opbrengst van dat object. Het verdelen van de opbrengst geschiedt naar ieders
onderlinge rang. Voorrang (pand en hypotheek) en voorrechten moeten in acht worden
genomen (art. 3:278 BW) en concurrente crediteuren worden vervolgens gelijkelijk
behandeld. Dat betekent dat als de executie-opbrengst onvoldoende is om alle
concurrente crediteuren integraal te voldoen, zij ponds ponds gewijs in de opbrengst
delen. Pas als de beslagleggers volledig zijn voldaan, naar hun onderlinge rang,

en er nog een deel van de executie-opbrengst over is, kunnen de overige
schuldeisers verhaal zoeken op die opbrengst.3
Aankondiging verhaalszoeker
Dit geldt met name in geval van conservatoir beslag: de beslaglegger kondigt dan door
het leggen van beslag aan dat het hem menens is en dat hij voldoening van zijn
(gepretendeerde) vordering verlangt.

3

Er geldt een afwijkend regime indien de beslagen worden gevolgd door een algeheel
faillissementsbeslag.
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4.

Vatbaar voor verhaalsbeslag

Het uitgangspunt voor verhaalsexecutie wordt gevormd door art. 3:276 BW: een
schuldeiser kan zijn vordering verhalen op alle goederen van zijn schuldenaar.
In beginsel richt iedere vorm van verhaalsexecutie zich dus tegen de schuldenaar; slechts
op goederen die hem toebehoren is verhaal mogelijk.
Er zijn evenwel bijzondere verhaalsrechten, die ook ten laste van derden kunnen worden
uitgeoefend, zie
kosten tot behoud;
 Art. 3:284 BW







Art. 3:285 BW

kosten van bearbeiding;

Art. 3:286 BW

appartement

Art. 3:287 BW

schadevergoedingsvordering;

Art. 3:292 BW

retentierecht;

Art. 8:211 e.a. BW





Art. 21 Inv. W.

zeerechtelijke vordering uit arbeidsovereenkomst of
hulpverlening (zie ook HR 29 juni 1979, NJ 1980, 346 m.nt.
BW Embden/GLC);
fiscaal bodemrecht;

Art. 19 Inv. W.

kredietruimte

Art. 479a Rv

verkapt inkomen uit arbeid

Evenzo zijn er goederen van de schuldenaar, die niet vatbaar zijn voor beslag en verhaal.


art. 447 Rv: beddegoed e.d., gereedschappen van ambachtslieden, nodige
mondvoorraad;
Nu de wetgever ter gelegenheid van de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek en de daaraan
verbonden wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering er uitdrukkelijk voor heeft
gekozen de artikelen 447 en 448 Rv niet aan te passen

4

aan de tegenwoordige verhoudingen, is
5

beslag op zaken die niet in art. 447 en 448 genoemd zijn niet onrechtmatig Dat neemt niet weg dat
er momenteel plannen bestaan om de bepalingen aan te passen en de lijst met goederen die niet
vatbaar zijn voor beslag uit te breiden.
Tot de gereedschappen e.d. van art. 448 Rv behoren ook moderne machines die nodig zijn voor de
6

werkzaamheden.

Onder “ambachtslieden en werklieden” van art. 447 lid 4 moeten enkel worden verstaan zij die voor
hun levensonderhoud van hun lichamelijke arbeid afhankelijk zijn en derhalve door uitwinning van
7

hun gereedschap gevaar zouden lopen niet meer in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

4
5
6
7

Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet 3,5,6 BW, pagina 116
zie Hof Leeuwarden, 20 april 2010, LJN BM2233 OvJ/Annen.
zie HR 28 maart 1997, NJ 1997, 453, Blaauw/Ontvanger, Pres. Haarlem, 21 juli 1995, KG
1995, 360, Blaauw/Ontvanger:
aldus HR 14 juni 1991, RvdW 1991, 162 Csánsky/Staat, dus niet het gereedschap voor
personeel, aldus Vzngr. Middelburg 11 juli 2006, NJF 2006, 617 Tak/Ontvanger.
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art. 448 Rv: boeken nodig voor beroep, gereedschap voor kunst en wetenschap;
art 436 Rv: goederen bestemd voor de openbare dienst; 8
art. 13a Wet Ab9 en het Verdrag van Wenen staan in de weg aan beslag op
goederen bestemd voor openbare dienst van vreemde natie – zoals
o ambtswoning van ambassadeur10;
o staatseigendommen
met
een
publieke
bestemming,
waaronder
belastinggelden.11







art. 479 Rv: beslag is strijdig met openbaar belang;12
art.
475a
Rv:
inhoudingen
bestemd
voor
ziektekostenverzekering
of
pensioenvoorziening;
art. 475b Rv: beslagvrije voet;
art. 23 Algemene Kinderbijslagwet: kinderbijslag;
art. 25 Not.W. en
art.
19 Deurw.W.: kwaliteitsrekening van notaris of
deurwaarder;13



Toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag), aldus art. 45 AWIR 14



hoogstpersoonlijke aanspraken van de debiteur.15

Ten slotte valt in dit verband te wijzen op beslag dat weliswaar mogelijk is, maar geen
effect sorteert. Die situatie doet zich voor bij een beslag op een registergoed nadat een
koopovereenkomst met betrekking tot dat registergoed is ingeschreven in het kadaster
conform art. 7:3 BW (de zogenaamde Vormerkung).16

5.

Schuldeisers

Voordat het executiestadium intreedt bestaan er verschillen in positie. De pandhouder of
hypotheekhouder ontleent aan de pandakte resp. hypotheekakte in verband met art.
3:248 BW resp. art. 3:268 BW, de executiebevoegdheid: de akte is een executoriale titel
(art. 430 Rv) waarin het verhaalsobject (zekerheidsobject) is omschreven. In die
omschrijving van het verhaalsobject, nota bene met instemming van de schuldenaar, ligt

8
9
10
11
12
13
14

15
16

Zie Vzngr ’s-Gravenhage 3 december 2004, JBPr 2005, 27 en Vzngr ’s-Gravenhage 7 februari
2005, JBPr 2005, 28, beide inzake Tulip Computers/Staat/Bangladesh
De regtsmagt van den regter en de uitvoerbaarheid van regterlijke vonnissen en van
authentieke akten worden beperkt door de uitzonderingen in het volkenregt erkend
HR 24 september 2010, LJN:BM7679 Llanos Oil/Colombia
HR 11 juli 2008, JBPr 2008, 51 m.nt. L.P. Broekveldt Azeta/JCR
Hof
’s-Gravenhage
21
september
2006,
(niet
gepubliceerd),
Tulip

Computers/Staat/Bangladesh

Van overeenkomstige toepassing op kwaliteitsrekening van advocaat of accountant, zie HR
13 juni 2003, NJ 2004, 196 m.nt. WMK Beatrixziekenhuis/ProCall;
Dit beslagverbod geldt niet voor degene die aanspraak kan maken op (door)betaling van de
toeslag, dus de verhuurder kan beslag leggen op de huurtoeslag, de zorgverzekeraar op de
zorgtoeslag en de gastouder op de kindertoeslag.
Recht van gebruik en bewoning (art. 3:266 lid 4 BW en de aanspraak op smartengeld, zie HR
22 november 2002, NJ 2003, 32 m.nt. PvS Leonardus/Linssen q.q.
Zie HR 6 februari 2009, NJ 2009, 344 m.nt. AIMM, JBPr 2009, 16 m.nt. J.P. Broekveldt ABN
Amro/Notaris en HR 8 oktober 2010 LJN:BN1252, JBPr 2010, 58 m.nt. A. Steneker
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het essentiële onderscheid met beslag - waarbij het verhaalsobject immers niet op
voorhand is omschreven. De normale schuldeiser moet eerst in een zelfde positie
gebracht worden door het leggen van beslag, waarbij voor conservatoir beslag geldt dat
voorafgaand rechterlijk verlof noodzakelijk is.
Onder schuldeiser valt niet slechts de concurrente crediteur, maar ook de schuldeiser met een
dwangbevelbevoegdheid (zoals de ontvanger of een bestuursorgaan); zij hebben de bevoegdheid zelf
een executoriale titel te scheppen, maar zijn voor de tenuitvoerlegging van die titel op de
beslagvoorschriften aangewezen.

6.

17

Ambtenaar

Om het doel van uitwinning te verwezenlijken is de tussenkomst van een ambtenaar
dwingend voorgeschreven.

executie van hypothecair verbonden goed: de notaris (art. 3:270 lid 1 BW);

executie van onroerende zaak na beslag: de notaris (art. 524 Rv);

executie van roerende zaak na beslag: de deurwaarder (art. 469 lid 1 Rv).
De ambtenaar, notaris of deurwaarder, heeft tot taak het voorkomen van verrekening en
het verschaffen van een zo onaantastbaar mogelijke titel aan de executiekoper.

7.

Liquidatie van geldvorderingen

Liquidatie van geldvorderingen vindt plaats door inning.
In geval van beslagexecutie:
Vordering op naam (art. 475 Rv)

door deurwaarder (art. 477 Rv);

Vordering aan order/toonder (art. 474a Rv)

door deurwaarder (art. 474 Rv);

In geval van pandexecutie:
Vordering op naam (art. 3:239 BW)

niet geregeld (ook niet in art. 3:246 BW);

Vordering aan order/toonder

niet geregeld.

Er zijn twee voorzieningen om het ontbreken van ambtelijke tussenkomst bij pandexecutie te
verhelpen, namelijk een verrekeningsverbod (art. 3:253 lid 2 BW) en een stortingsplicht na
“afhouding” van hetgeen de executerend pandhouder toekomt (art. 490b Rv).

8.

Kwaliteitsrekening

In het burgerlijk wetboek wordt de consignatie, de gerechtelijke bewaring van geld,
geregeld als onderdeel van het schuldeisersverzuim (art. 6:67 BW). In het executierecht
geldt een bijzondere vorm van consignatie. De basis daarvan wordt gevormd door art.

17

Pand- en hypotheekhouder zijn verhaalschuldeisers (art. 3:227 BW), die geen behoefte
hebben aan inleidend beslag. Immers, de beschikkingsmacht van de pand- of
hypotheekgever is reeds geblokkeerd; het verhaalsobject staat reeds vast. Niet het recht van
parate executie dispenseert van beslagplicht, maar het ontbreken van belang bij een
inleidend beslag heet parate executie.
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445 Rv.
Gereed geld (contanten) dienen te worden belegd op een kwaliteitsbankrekening ten name van de
deurwaarder in zijn kwaliteit “onder vermelding van het beslag, de executant en de geëxecuteerde”.
18

Door de belegging wordt het saldo afgezonderd van zijn privé-vermogen.

Effecten (“aandeelbewijzen, effecten en verder geldswaarde hebbend papier”) dienen te worden
gedeponeerd bij een effectenbewaarbedrijf dat door een bank gegarandeerd wordt, op gelijke wijze
als gereed geld.
Iedere ambtenaar (deurwaarder, notaris), die een executie-opbrengst ontvangt, is - voor zover die
opbrengst niet dadelijk kan worden uitgedeeld - tot belegging verplicht op een
kwaliteitsbankrekening die aan de eisen van art. 445 Rv voldoet. Het is dus niet noodzakelijk een
vermogensafscheiding te realiseren, waarbij de geldwaarden geen deel meer uitmaken van het
vermogen van de notaris of deurwaarder; voldoende is een vermogensafzondering waarbij de gelden
19

worden “geoormerkt”.

Voor de notaris is dit nader uitgewerkt in art. 25 Not.W., voor de deurwaarder in art. 19 Deurw.W.

9.

20

Wettelijke regeling beslagen

De wettelijke regeling van beslagen is gebaseerd op de beslagobjecten. Uitgangspunt
daarbij is het executoriaal beslag op dat beslagobject. Het conservatoire beslag ten
aanzien van dat beslagobject is afgeleid van het executoriaal beslag.
Beslagobject
executoriaal
conservatoir
algemene bepalingen
art. 430 – 438b
art. 700 – 710 a
Tot verhaal
roerende zaak
effecten
aandelen op naam NV of BV
vorderingen
loon (periodieken)
alimentatiebeslag
eigenbeslag
rechten uit sommenverzekering
rechten uit levensverzekering
onroerende zaak

18

19

20

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
kc
art.
art.

439 - 474
474 a - 474 bb
474 c - 474 i
475 - 479 a
475 b - 475 i
479 b - 479 g
479 h - 479 k
479 ka – 479

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

711
714
715
718
718
718
724
724

-

713
717
717
723
723
723

479 l - 479 r
502 - 529

art. 718 - 723
art. 725 - 727

a

Zie HR 3 februari 1984, NJ 1984, 752, Slis-Stroom, waarin werd uitgemaakt dat sprake is van
vermogensafzondering (niet te verwarren met vermogensafscheiding) indien er sprake van is
dat de ontvangen gelden worden geboekt “op een rekening die door hem in zijn
hoedanigheid - mede - ten name van of ten behoeve van die gerechtigde was geopend”.
Dit is weliswaar in het licht van HR 3 februari 1984, NJ 1984, 752, Slis-Stroom voldoende voor
de Hoge Raad, maar realiseert niet de bescherming tegen een deficiet van de deurwaarder of
notaris die een zelfstandige rechtspersoon, als een stichting derdengelden, biedt. Zie ook H.
Stein, Incidenten bij de afwikkeling van verkoop en overdracht, Preadvies KNB, Vermande
1998.
Op grond van HR 13 juni 2003, NJ 2004, 196 m.nt. WMK Beatrixziekenhuis/ProCall is
overeenkomstige toepassing op kwaliteitsrekeningen van accountant en advocaat mogelijk.
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art. 562 a - 582
art. 584 a - 584 r

schepen
luchtvaartuigen
vreemdelingenbeslag
overige rechten (vangnet-beslag)
Reëel
afgifte roerende zaak
schepen
luchtvaartuigen
levering

art. 474 bb

art. 491 - 500
art. 582
art. 584 r

paulianabeslag
deelgenotenbeslag
maritaal beslag
Bewijsbeslag – algemeen
Bewijsbeslag Intellectuele Eigendom

art.
art.
art.
art.

728 - 728 b
729 - 729 e
765 - 767
711

art.
art.
art.
art.

730
730
730
730

art.
art.
art.
art.
art.

737
733
768 - 770 c
730
1019 b

-

737
737
737
737

Dit overzicht betreft de basis-beslagobjecten namelijk:
roerende zaken (roerende zaken die geen registergoederen zijn en zich in de macht van
executieschuldenaar bevinden);
onroerende zaken;
vorderingen (tegen een of meer personen uit te oefenen rechten die niet aan order of toonder luiden,
dus: vorderingen op naam).

Bij ieder beslag komen beslagfasen voor, die als volgt kunnen worden onderscheiden.
fase
doel
I
voorafgaande maatregelen
II
constitutie beslag
III
(over)betekening
IV
instellen eis hoofdzaak
V
(over)betekening
VI
(over)betekening uitspraak hoofdzaak
VII
verklaring
VIII
executie
Deze beslagfasen zijn ook te onderscheiden bij bijzondere beslagen.
Daaronder worden drie verschillende beslagvormen samengevat:


speciale beslagen: beslagen op een of meer van de basis-beslagobjecten die krachtens een
speciale wetsbepaling van de algemene regeling afwijken. Bij voorbeeld loonbeslag.

In beginsel is de wettelijke regeling van beslagen gebaseerd op de aard van het beslagobject. Dat
beginsel wordt echter niet consequent toegepast.


categoriale beslagen: beslagen die niet door het beslagobject gekenmerkt worden, maar door
de vordering ter verzekering waarvan het beslag wordt gelegd. Bij voorbeeld alimentatiebeslag.



reële beslagen: beslagen die tot afgifte/levering van een goed strekken. Voorbeeld uit oud
recht: revindicatoir beslag.

Tegenover verhaalsexecutie (de executie tot verhaal van geldvorderingen) staat reële executie: de
executie tot het afdwingen van een niet geldelijke prestatie, meestal: afgifte of levering. Daarom
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staan naast de verhaalsbeslagen de reële beslagen.

Een beslag treft alleen doel als het goed gelegd wordt, dat wil zeggen:




de formaliteiten moeten in acht zijn genomen – hoewel daar in de praktijk geen
overdreven waarde aan moet worden toegekend omdat de meeste gebreken
gemakkelijk te helen zijn;
In het proces-verbaal van beslaglegging – en dus in het verzoekschrift – dient
duidelijk en correct te zijn omschreven wat als beslagobject gezien moet worden.
Indien voor een privé-schuld beslag is gelegd op een woning die deel uitmaakt van
een ontbonden bijzondere gemeenschap, wordt dat beslag niet geconverteerd in
een beslag op het aandeel van de schuldenaar in de gemeenschap, ook niet als tot
de gemeenschap slechts één goed behoort.21
PAS DUS OP: een onjuist beslag (op een goed in plaats van op een aandeel in een
22

gemeenschapsgoed) wordt niet geconverteerd.

Controleer na het leggen van het beslag of de door de deurwaarder in het exploot
gehanteerde formulering gelijk is aan de formulering in het verlof (en dus in het
verzoekschrift).
Het verleende verlof strekt uitsluitend tot het leggen van het beslag conform de in het verzoekschrift
genoemde omschrijving op grond van de standaardbeslissing “toegestaan gelijk verzocht”. De
deurwaarder mag niet meer in beslag nemen dan waartoe het verlof strekt en mag – zonder
voorafgaand overleg met de beslagleggende advocaat – ook niet minder in beslag nemen: hij moet
zich houden aan het verleende verlof. Dat neemt niet weg dat het exploot van de deurwaarder
bepalend is voor de vraag op welke goederen feitelijk beslag is gelegd – ook als de formulering in het
exploot afwijkt van het verleende verlof.

21
22

HR 30 maart 2001, NJ 2002, 380, m.nt. HJS LISV/Grifhorst, zie ook HR 19 december 2008, NJ
2009, 26, JBPr 2009, 13 m.nt. M.L. Tuil en HR 19 maart 2010 RvdW 2010, 437, LJN:BL3587
zie HR 24 oktober 1995, NJ 1997, 515 en HR 22 september 1998, NJ 1999, 77
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II.

Lijfsdwang (gijzeling) en dwangsom

De wet kent twee prikkels om iemand te bewegen tot nakoming van een veroordeling: de
dwangsom en de lijfsdwang. Die laatste wordt ook gijzeling genoemd.
Voorbeeld 1: Veroordeling tot afgifte van een auto onder verbeurte van een dwangsom voor iedere
dag dat de auto niet wordt afgegeven. De veroordeling tot afgifte wordt de hoofdveroordeling
genoemd.
Voorbeeld 2: Veroordeling tot betaling van alimentatie onder oplegging van lijfsdwang voor iedere
dag dat de alimentatie niet wordt betaald. De veroordeling tot betaling van alimentatie is dan de
hoofdveroordeling.

10.

Lijfsdwang (gijzeling)

Gijzeling is één van de twee dwangmiddelen die de wet biedt om een debiteur te
bewegen een veroordeling na te komen.23 De gijzeling is – evenals de dwangsom geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en wordt daar over het
algemeen “Lijfsdwang” genoemd. Lijfsdwang (gijzeling) bestaat er uit dat de schuldenaar
wordt ondergebracht in een Huis van Bewaring totdat ofwel (a) de termijn waarvoor de
gijzeling is verleend is verstreken, ofwel (b) aan de veroordeling tot betaling is voldaan..
De kosten van de lijfsdwang moeten worden voorgeschoten door de schuldeiser maar
moeten uiteindelijk door de schuldenaar worden betaald.
In art. 587 Rv is bepaald dat gijzeling uitsluitend kan worden verleend als toepassing van
een ander dwangmiddel onvoldoende uitkomst biedt en het belang van de schuldeiser
toepassing van gijzeling rechtvaardigt. In art. 588 Rv is bovendien bepaald:
Art. 588 Rv

Uitvoerbaarheid bij lijfsdwang wordt niet uitgesproken indien de schuldenaar
buiten staat is aan de verplichting waarvoor tenuitvoerlegging bij lijfsdwang
wordt verlangd, te voldoen.
Gijzeling op verzoek van het CJIB heeft dus altijd betrekking op de de nakoming van een
veroordeling. Als die veroordeling bestaat uit de betaling van een geldbedrag heeft de
wetgever in art. 475a en volgende Rv bepaald dat de schuldenaar altijd de beschikking
moet blijven houden over een minimaal bedrag om in het eigen levensonderhoud te
voorzien, de zogenaamde beslagvrije voet (ruwweg 90% van de toepasselijke
bijstandsnorm).

23

Het andere dwangmiddel is de Dwangsom: een financiële prikkel om aan een veroordeling te
voldoen. Die prikkel kan niet worden toegepast als het gaat om betaling van een geldsom
(art. 611a Rv)
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Lijfsdwang wordt in een aantal bijzondere wetten als extra mogelijkheid geboden, zoals in
het wetboek van Strafrecht (schadevergoedingsmaatregel) en de Wet Mulder (CJIBvorderingen). In het wetboek van Strafrecht is de bevoegdheid (en soms de verplichting)
lijfsdwang op te leggen – naast de strafrechtelijke veroordeling – opgedragen aan de
strafrechter. In de Wet Mulder is de kantonrechter bevoegd verklaard. Het betreft de
gewone civiele kantonrechter, en het wetboek van burgerlijke rechtsvordering is dan ook
onverkort van toepassing. Als eenmaal lijfsdwang is opgelegd, is op de tenuitvoerlegging
altijd het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van toepassing.
Wet Mulder
In de Wet Mulder van 1989- is aan het CJIB de bevoegdheid verleend om boetes die definitief zijn te
innen. Tot die tijd werden boetes afgehandeld via de politie, die proces-verbaal opmaakte en de zaak
doorstuurde naar het Openbaar Ministerie, die vervolgens de zaak op een zitting moest brengen van
de kantonrechter, politierechter of meervoudige kamer van de rechtbank. Dat werd gezien als een te
zware belasting en de Wet Mulder heeft van veel voorkomende verkeersovertredingen bepaald dat
die “administratief” kunnen worden afgedaan.
Tegen een opgelegde boete kan bezwaar worden gemaakt bij de officier van justitite. Tegen de
beslissing van de Officier van Justitie op het bezwaar staat beroep open bij de Kantonrechter.
Voorwaarde voor het instellen van beroep is dat de boete met de administratiekosten wordt betaald:
als de boete niet is betaald wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard, hetgeen betekent dat de
beslissing van de Officier definitief wordt. Pas als de boete is betaald en de Kantonrechter het beroep
afwijst, staat er hoger beroep open bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
Als de boete definitief is – omdat de termijnen voor bezwaar en beroep zijn verstreken – valt aan de
hoogte van de boete niets meer te doen.
Het CJIB gaat vervolgens over tot inning en stuurt een aanmaning met administratiekosten. Die moet
binnen vier weken zijn betaald. Als op die aanmaning niet wordt betaald, wordt het bedrag verder
verhoogd en kan de Officier overgaan tot dwangmiddelen.
In de eerste plaats moet dan worden geprobeerd de vorderingen voldaan te krijgen door beslag op
goederen en inkomsten. Voor beslag op goederen is een dwangbevel nodig. Dat is niet nodig als
beslag wordt gelegd op inkomsten (uit arbeid of uit hoofde van een uitkering).
Als dat niet tot voldoende resultaat leidt of kan leiden, kan (a) het rijbewijs worden ingenomen, (b) de
auto “buiten gebruik” worden gesteld of (c) aan de kantonrechter worden gevraagd de bevoegdheid
tot gijzeling te verlenen. Per overtreding kan maximaal 7 dagen gijzeling worden gevraagd.
Zowel op het beslag op goederen en inkomsten als op de gijzeling is het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering van toepassing.
Wetboek van Strafrecht

24

25

zie Rb Haarlem 21 september 2012, LJN BY0509; Rb Breda 26 juli 2012, LJN BX3146; Rb
Breda 8 maart 2012, LJN BV8872; Rb Breda 1 juli 2003, LJN AH9369, anders Rb Leeuwarden 4
januari 2005, LJN AR8715
“In het krijt bij de overheid”, 17 januari 2013, nr. 2013/003
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In het Wetboek van Strafrecht is opgenomen dat de rechter kan bepalen dat een geldbedrag moet
worden betaald ter vergoeding van de schade die is geleden ten gevolge van het strafbare feit (art.
36f SR). Dat bedrag moet worden betaald aan de staat ten behoeve van het slachtoffer of diens
27

nabestaanden. De rechter is verplicht (art. 573 lid 3 Sv) tevens lijfsdwang
op te leggen van
minimaal één dag en maximaal één jaar met als maximum één dag voor iedere € 25,-. De
schadevergoedingsveroordeling is niet voor matiging vatbaar. De draagkracht van de schuldenaar
speelt geen enkele rol: de bedoeling is uitsluitend dat het slachtoffer in dezelfde positie wordt
28

gebracht als was er niets gebeurd.

.

Als sprake is van betalingsonmacht, dient een vordering tot lijfsdwang te worden
afgewezen. In dat geval kan de schuldenaar niet aan de hoofdveroordeling voldoen en is
een prikkel als lijfsdwang dus zinloos.
Als lijfsdwang wordt opgelegd terwijl de schuldenaar in de onmogelijkheid verkeert aan de
hoofdveroordeling te voldoen, is geen sprake meer van een prikkel maar van een sanctie. Het civiel
recht kent evenwel geen vrijheidsontneming als sanctie.

29

30

31

De vraag of een conservatoir beslag als vexatoir en daarom als onrechtmatig moet worden aangemerkt,

26
27

28
29
30
31

Sedert de zogenoemde Wet Terwee van 23 december 1992, die voorziet een sterkere positie
van het slachtoffer in het strafproces.
Die lijfsdwang wordt in het strafrecht ten onrechte “vervangende hechtenis” genoemd. De
verplichting tot betaling van schadevergoeding wordt echter niet vervangen en opgeheven
door de “vervangende hechtenis”.
HR 20 juni 2000, NJ 2000, 634
Zie HR 12 februari 2011 LJN BO7106
aldus Rb ’s-Hertogenbosch 21 december 2012, LJN BY7894
HR 24 november 1995, NJ 1996, 161 Tromp/Regency Residence
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dient in beginsel te worden beantwoord aan de hand van de concrete omstandigheden ten tijde van de
beslaglegging, waaronder de hoogte van de te verhalen vordering, de waarde van de beslagen goederen
en de eventueel onevenredig zware wijze waarop de schuldenaar door het beslag op een van de goederen
in zijn belangen wordt getroffen.

11.

Dwangsom (gereserveerd)
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III.
12.

Beslag op roerende zaken
Wijze van beslag

Beslag wordt gelegd door de omschrijving (art. 443 Rv) in een deurwaardersexploot (art.
440 Rv), dat aan de beslagschuldenaar betekend wordt. De beslagformaliteiten zijn
ontleend aan de leveringsformaliteiten bij overdracht. Dat verband is bij beslag op
roerende zaken het minst duidelijk.
Het exploot moet voldoen aan de vereisten van art. 45 e.v. Rv. Van nietigheid van het exploot is
slechts sprake als aannemelijk is dat degene voor wie het exploot bestemd is door het gebrek
onredelijk is benadeeld (art. 66 Rv).
Art. 440 Rv vermeldt daarnaast andere op straffe van nietigheid in acht te nemen vereisten. Daartoe
behoort de domiciliekeuze bij de deurwaarder.

Executoriaal beslag komt op twee wijzen tot stand: (1) door leggen32 of (2) door overgang
van conservatoir in executoriaal beslag. Dat laatste is in de praktijk het meest
voorkomend geval.

33

Gevolgen van beslag:

blokkering van beschikkingsmacht;

gerechtelijke bewaring;

zaaksvervanging (art. 455a Rv);

recht op vruchten, waaronder ook vallen de rente-opbrengsten (art. 455 Rv), zo
nodig na derdenbeslag onder de schuldenaar van de vruchten.
Art. 455 Rv geldt uitsluitend bij executoriaal beslag (het is immers in art. 712 Rv niet toepasselijk
verklaard). Bij conservatoir beslag geldt art. 3:120 BW: de vruchten komen toe aan de
beslagschuldenaar (tenzij de beslaglegger daarop derdenbeslag legt), c.q. aan de pandgever.

13.

Blokkering van beschikkingsmacht

Door
beslag
wordt
de
schuldenaar
niet
beschikkingsonbevoegd,
maar
34
beschikkingshandelingen kunnen niet “tegen de beslaglegger worden ingeroepen”: art.
453a lid 1 Rv. Met andere woorden: de beslaglegger mag de beschikkingshandelingen,
verricht in weerwil van het beslag negeren.

32
33

34

aldus: het wettelijk uitgangspunt, zie art. 439 Rv, daarom: art. 702 Rv, uitgewerkt in art. 711713 Rv
Het tijdstip van overgang wordt nauwkeurig gefixeerd in art. 704 lid 1 Rv (met een uitwerking
in art. 726 Rv en art. 722 Rv). Omgekeerd staat in art. 704 lid 2 Rv een nauwkeurige fixering
van het tijdstip waarop conservatoir beslag vervalt indien de “eis in de hoofdzaak” wordt
afgewezen.
Beschikkingshandelingen
zijn:
vervreemding,
bezwaring,
verhuring,
verpachting,
vervrachting. Alle handelingen die geen beschikkingshandeling zijn (bij voorbeeld verkoop),
zijn volkomen geldig
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In weerwil van het beslag verrichte beschikkingshandelingen leveren een drievoudig
gerelativeerde bevoegdheid tot negeren op: (1) uitsluitend de beslaglegger mag zich er
op beroepen, (2) het negeren strekt uitsluitend ten gunste van de beslaglegger en (3) het
negeren strekt niet verder dan ter voorkoming van benadeling van de beslaglegger is
vereist.
De wetgever noemt de bevoegdheid de handeling te negeren vernietiging: dat betekent dat 3:49 e.v.
BW toepasselijk zijn.
Gevolgen van die toepasselijkheid zijn onder meer:

-

drie jarige verjaringstermijn (art. 3:52 BW);

-

rechterlijke regeling van de gevolgen (art. 3:53 lid 2 BW);

-

mogelijkheid van conversie (art. 3:42 BW).

Uitzondering: voor vernietiging is geen verklaring vereist die voldoet aan art. 3:50 BW.

35

Hoe moet de beslaglegger handelen om een beschikkingshandeling (verricht in weerwil
van het beslag) te vernietigen? Vermoedelijk door de aankondiging in de veilcondities,
dat uitwinning plaats vindt zonder rekening te houden met de gepretendeerde
beschikkingshandeling.
De derdeverkrijger wordt door art. 453a lid 2 Rv in dezelfde omvang beschermd alsof art.
3:86 BW toepasselijk was, dus bij:




goede trouw;
verkrijging tegen een tegenprestatie;
verkrijging van reëel bezit.

Art. 3:86 BW mist toepassing – dus is art. 453a lid 2 Rv noodzakelijk -, omdat:



de beslagschuldenaar door het beslag niet beschikkingsonbevoegd is geworden;
art. 3:86 BW de verbintenisrechtelijke verkrijger (huurder, pachter, vervrachter) niet
beschermt.
Krachtens art. 453a lid 1 Rv mag de beslagschuldenaar niet (ten nadele van de beslaglegger) over
het beslagobject beschikken, maar hij kan het wel. Daarin voorziet de wetgever door gerechtelijke
bewaring mogelijk te maken.

35

Aldus uitdrukkelijk MvA I (W.O. 16 593), pag. 14 - 15: De door Mijnssen in zijn door de

Commissie aangehaalde preadvies (K.N.B. 1983, blz. 36) verdedigde stelling dat een
vervreemding of bezwaring gedurende een beslag eerst dan jegens de beslaglegger
onverbindend is, indien hij daar een beroep op doet, komt niet juist voor. De werking van het
artikel is veeleer dat de beslaglegger de executie kan voortzetten, zonder dat eventuele
derden aan wie de vervreemding of bezwaring plaats vond, hem dit kunnen beletten.
Daartoe behoeft de beslaglegger niet de betreffende derden zelf op te sporen ten einde
jegens hen een verklaring af te leggen, strekkende tot inroeping van de ongeldigheid van de
betreffende handeling.
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14.

Zaken voor de huishouding

Indien de te executeren roerende zaken noodzakelijk zijn om de gewone gang van de
huishouding te waarborgen en de te verwachten opbrengst bij executie van die zaken
minimaal36 zal zijn, dan kan daarin een beletsel gelegen zijn om tot executie over te
gaan. Het Hof Leeuwarden oordeelde in dat kader ten aanzien van verhaal door executie
van inboedelzaken in 2010:37
een schuldeiser [maakt] misbruik van zijn bevoegdheid door zijn vordering (na het leggen van
executoriaal beslag) op zaken van zijn schuldenaar te verhalen indien te verwachten valt dat de
opbrengst van de executoriale verkoop van die zaken zelfs onvoldoende zal zijn om de aan de
executie verbonden kosten te compenseren. Een dergelijke situatie zal zich in de regel voordoen als
sprake is van een normale huishouding, waarin zich buiten de zaken welke strikt noodzakelijk zijn om
de gewone gang van de huishouding te waarborgen, geen objecten bevinden die noemenswaardige
vermogenswaarde vertegenwoordigen. Als zodanige zaken merkt het hof de onder 4.7 van het
beroepen vonnis opgesomde zaken aan. Daarbij tekent het hof aan dat elektronica (zoals een
televisietoestel) onder omstandigheden nog wel enige (executie-)waarde kan vertegenwoordigen
(bijvoorbeeld indien het van een exclusief merk is of het vrij nieuwe apparatuur betreft), doch
omtrent dergelijke omstandigheden is in casu niets gesteld of gebleken.

Deze uitspraak kreeg onlangs navolging van de Rechtbank Almelo. 38 De uitspraken gaan
er kennelijk van uit dat roerende zaken die noodzakelijk zijn om de gewone gang van de
huishouding
te
waarborgen
geen
noemenswaardige
vermogenswaarde
vertegenwoordigen en derhalve niet voor executie vatbaar zijn. Dat is slechts anders
indien de executant stelt of doet blijken dat bepaalde zaken wèl tot een positieve
opbrengst zullen leiden. 39
Uit de rechtspraak met betrekking tot misbruik van executiebevoegdheid en met
betrekking tot het verkrijgen van informatie over voor verhaal vatbare
vermogensbestanddelen, rijst het beeld op dat het aan de executant is om aannemelijk
te maken dat de geëxecuteerde over de middelen beschikt om de vordering te voldoen
en dat de in beslag genomen roerende zaken niet noodzakelijk zijn voor de gewone gang
van de huishouding of desondanks tot een positieve opbrengst kunnen leiden. Het is de
vraag of dit een redelijke benaderwijze is. Indien beslag gelegd wordt op een periodieke
uitkering is het aan de geëxecuteerde aan te voeren en te onderbouwen dat de
beslagvrije voet te laag is vastgesteld.40 Maar bij roerende zaken zou, zonder enige
redengeving daarvoor, de bewijslast betreffende de te verwachten opbrengst op de
executant/schuldeiser komen te liggen. Dit lijkt in strijd met het beginsel dat eenieder
met al zijn vermogensbestanddelen voor zijn schulden in dient te staan.
Als de schuldeiser niet bekend is met andere verhaalsmogelijkheden en verhaal niet
geoorloofd is omdat de zaken noodzakelijk zijn voor een normale huishouding dan wel, in

36
37
38
39
40

De ervaring leert dat de gemiddelde huishoudelijke inboedel bij executoriale verkoop nog
geen € 2.500,-- opbrengt.
Hof Leeuwarden 20 april 2010, LJN:BM2233, CJIB/Annen
Vzngr Almelo 23 januari 2013, LJN:BZ1330
Dit kan de executant doen door bij voorbaat met gegarandeerde biedingen op (zekere)
inboedelgoederen te komen.
Zie J.W. Westenberg en H.A. Stein, Hoe beslagvrij is de beslagvrije voet, BER 2013, nr. 2
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relatie tot de te maken kosten, geen positieve opbrengst zullen opleveren, levert niet
enkel de executie maar ook het leggen van beslag op die zaken misbruik van
bevoegdheid op.41 Zowel een conservatoir als een executoriaal beslag strekt er immers
toe dat zo snel mogelijk verhaal plaats vindt.42 Indien verhaal niet mogelijk (b)lijkt omdat
geen positieve opbrengst is te verwachten, komt ook die strekking aan het beslag te
ontvallen.
Dat betekent dat naast de uitdrukkelijke verhaalsverboden van onder meer artt. 447 en
448 Rv sprake is van – een categorie van overigens niet in de wet geregelde -- goederen
waarop evenmin verhaal en dus beslag mogelijk is. Het zoeken van verhaal op dergelijke
goederen levert immers misbruik van bevoegdheid op en dientengevolge is het leggen
van beslag op die goederen onrechtmatig. Dat geldt niet alleen voor een executoriaal
verhaalsbeslag maar ook voor een conservatoir verhaalsbeslag. Een conservatoir
verhaalsbeslag43 heeft immers ten doel over te gaan in een executoriaal verhaalsbeslag 44
en dat executoriale beslag zal in het hier bedoelde geval niet tot rechtmatig verhaal
kunnen leiden vanwege de kennelijke noodzakelijke bestemming van de goederen. Een
desondanks gelegd beslag is dan ook voor opheffing vatbaar. 45 Dat geldt uiteraard ook
voor een verhaalsbeslag dat uitsluitend als pressiemiddel wordt gelegd en nimmer tot
verhaal met een voor de executant positieve opbrengst zal kunnen leiden 46 terwijl
evenmin aannemelijk is dat de debiteur over andere middelen beschikt om de
vorderingen te voldoen.47

15.

48

Gerechtelijke bewaring

Gerechtelijke bewaring is geregeld in de art. 445 en 446 Rv. Bij executoriaal beslag is
sprake van facultatieve gerechtelijke bewaring (art. 446 Rv) door de deurwaarder ten
name van de deurwaarder, die daarvan een afzonderlijk proces-verbaal moet opmaken.

41
42
43

44
45
46

47
48

Vzngr. Leeuwarden 2 maart 2012, LJN:BV8311
Aldus Parl. Gesch. Inv.W. 3, 5 en 6, pag. 158 en HR 29 oktober 2004, NJ 2006, 203
Kredietruimte-arrest.
Dit geldt niet voor beslagen die niet strekken tot verhaal (zoals een reëel beslag); op
dergelijke beslagen zijn overigens ook de verhaalsverboden van o.a. artt. 447 en 448 Rv niet
van toepassing.
Art. 704 Rv
Overigens kan ook een beslag dat wèl tot verhaal kan leiden onrechtmatig zijn, aldus HR 24
november 1995, NJ 1996, 161 Tromp/ Regency Residence.
Vgl. Pres. Arnhem, 12 maart 1998, KG 1998, 127 Hartmans/Rijn & IJssel en Hof ’sHertogenbosch 9 maart 1994, NJ 1995, 33 Ontvanger/van Son, zie ook M.A.J.G. Janssen,
Beslag als pressiemiddel, Adv. Bl. 1998, pag. 697-699; L.P. Broekveldt, Beslag ook als
pressiemiddel, TCR 1995, p. 31-32; E.J.H. Schrage, Misbruik van bevoegdheid, Mon. BW A4,
Kluwer, Deventer 2007, pag. 78
HR 11 februari 2011, LJN:BO7106, RvdW 2011, 261
Het ligt dan ook in de rede dat de voorzieningenrechter bij de beoordeling van een verzoek
tot het leggen van conservatoir verhaalsbeslag aandacht besteed aan de vraag of de in
beslag te nemen goederen daadwerkelijk tot verhaal kunnen dienen. Indien dat niet het
geval is komt het verzoek wellicht niet voor toewijzing in aanmerking, tenzij uit het rekest
blijkt dat de schuldenaar over andere middelen beschikt om het ingeroepen vorderingsrecht
te voldoen, doch dat beslaglegging op die middelen voorshands onmogelijk is.
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Bij conservatoir beslag is eveneens sprake van facultatieve gerechtelijke bewaring doch
uitsluitend op verzoekschrift van de beslaglegger, of tegelijk met het verlofrekest of na
het leggen van beslag (art. 709 Rv). Bedenk daarbij dat de schuldenaar op een verzoek
tot bewaring wordt gehoord, tenzij er zwaarwegende redenen - vergelijkbaar met de
omschrijving van de vrees voor verduistering in het beslagrekest - zijn om de schuldenaar
niet te horen.
In het oude recht (tot 1 januari 1992) werd de beslaglegger tegen niet mogen, wel kunnen,
beschikken (door de beslagschuldenaar) beschermd door de imperatieve aanstelling van een
bewaarder bij executoriaal en conservatoir beslag.
Uitzondering:

-

executoriaal beslag op beesten, landbouwwerktuigen of vruchten. De aanstelling van een
bedrijfsvoerder door de kantonrechter op verzoekschrift (art. 451 Rv);

-

vreemdelingenbeslag: de beslaglegger is onder omstandigheden bewaarder (art. 766 Rv).
Eventueel kan een bewaarder worden aangesteld
voorzieningenrechter (art. 446 Rv);

-

16.

zonder voorafgaand

verlof van de

pandhouderbeslag: de pandhouder is bewaarder.

Executie

Executie vindt in beginsel plaats door openbare verkoop ten overstaan van de
deurwaarder op een door de deurwaarder aan te wijzen plaats (art. 463 lid 1 Rv, 3:250 lid
1 BW).

Beslag en executierecht
Mr H.A. Stein

Beslag en executierecht
Mr H.A. Stein

IV.
17.

Beslag op vorderingen (derdenbeslag)
De vordering waarop beslag wordt gelegd

Onderscheiden moeten worden:



de vordering waarop beslag wordt gelegd, en
de vordering op grond waarvan beslag wordt gelegd.

De term “derdenbeslag” wordt doorgaans enkel gebruikt als bedoeld wordt beslag op
geldvorderingen op naam. Vatbaar voor derdenbeslag zijn evenwel:
roerende zaken die zich onder een derde bevinden doch eigendom zijn van de beslagschuldenaar
(art. 475 Rv);
Op deze zaken kan ook beslag gelegd worden alsof zij zich onder de beslagschuldenaar bevonden
(art. 461d Rv).
order- en toondervorderingen;
Voor de uitoefening van de aan die vorderingen verbonden rechten is macht over het papier
onmisbaar, daarom kan beslag onder een derde worden gelegd, indien het papier zich in de macht
van een derde bevindt, namelijk op de vordering tot afgifte van het papier (art. 475a lid 4 Rv).
Indien het papier zich onder de beslagschuldenaar bevindt: aldaar beslag leggen (art. 474a Rv).
vorderingen op naam die strekken tot een niet geldelijke prestatie (art. 475a lid 4 Rv);
Bij voorbeeld de vordering tot levering van onroerende zaak. Dergelijke vorderingen waren tot 1
januari 1992 niet vatbaar voor beslag, zij zijn dat sindsdien wel (art. 475a lid 4 Rv). Voor dergelijke
vorderingen gelden bijzondere beslagvoorschriften, namelijk een uitdrukkelijke beschrijving in het
beslagexploot (art. 475a lid 4 Rv) en in het beslagrekest (art. 720 Rv). Bovendien dient de ter
beschikking stelling aan de deurwaarder schriftelijk plaats te vinden (art. 477b lid 2 Rv).
geldvorderingen op naam.
In het hierna volgende wordt met name het beslag op geldvorderingen op naam besproken.

18.

De vordering op grond waarvan beslag wordt gelegd

In het beslagrekest moet het vorderingsrecht worden omschreven (het door de verzoeker
ingeroepen recht, art. 700 lid 2 Rv). Daaronder valt ook of de vordering opeisbaar is. Op
grond van art. 3:296 lid 2 BW is een veroordeling onder voorwaarde of tijdsbepaling
mogelijk, dus is ook beslag onder voorwaarde of tijdsbepaling mogelijk. 49
Ook tot verhaal van een voor tenuitvoerlegging vatbare veroordeling tot betaling van
toekomstige verplichtingen kan onder omstandigheden beslag worden gelegd. Het gaat
dan om een veroordeling die al vervat is in een executoriale titel. Omdat de toekomstige
termijn echter nog niet vervallen is, betreft het (mogelijk) een conservatoir beslag. Er

49

Zie ook HR 21 oktober 1983, NJ 1984, 804, Swaab/Amstelveen, waarin werd bepaald dat een
veroordeling onder voorwaarde mogelijk is, terwijl de vraag of te zijner tijd de voorwaarde is
vervuld zo nodig aan de orde zal moeten komen in een executiegeschil.
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lijken in de rechtspraak verzwaarde eisen te worden gesteld aan de vrees voor
verduistering, d.w.z. dat er uitgebreider gemotiveerd zal moeten worden dat er gegronde
vrees is dat bepaalde verhaalsobjecten niet meer voor verhaal beschikbaar zullen zijn als
de veroordeling tot toekomstige betaling opeisbaar wordt.
Beslag op woonhuis tot betaling van de alimentatieverplichtingen voor de komende twaalf jaren
waarbij de man aankondigt het verhaalsobject (het woonhuis) met (extra) hypotheek te bezwaren, zie
HR 3 mei 1996, NJ 1996, 473, toekomstige alimentatie:
Man is na scheiding veroordeeld tot betaling van alimentatie ( 52.500 per jaar) maar frustreert
nakoming door bij herhaling niet op tijd te betalen. Na drie succesvolle verhaalsbeslagen op zijn
woonhuis dreigt de man zijn woonhuis met hypotheek te bezwaren. De vrouw legt conservatoir
verhaalsbeslag ter beveiliging van haar vordering tot nakoming van de alimentatieverplichtingen
voor de komende 12 jaren (12 x  52.500). De man vordert opheffing.

In de veronderstelling dat de man heeft betoogd dat conservatoir beslag ter verzekering van pas in
een verre toekomst (mogelijk) opeisbaar wordende alimentatietermijnen niet toelaatbaar is, heeft het
Hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting ... door ... te oordelen dat niet summierlijk is
gebleken van de ondeugdelijkheid van het door de vrouw als beslaglegster ingeroepen recht.
Omdat de maandelijkse alimentatieverplichting het conservatoire beslag iedere maand automatisch
omzet in een executoriaal beslag, kan aan de voorzieningenrechter verzocht worden het voorschrift
dat in het beslagexploot de termijnbepaling staat vermeld waarbinnen de eis in de hoofdzaak moet
worden ingesteld, buiten toepassing te verklaren.

50

Derdenbeslag tot betaling van rente over een beëindigingsvergoeding tot een bedrag van € 70.000,waarbij de werkgever bij herhaling naar voren brengt dat zij in een moeilijke liquiditeitspositie
51

verkeert.

19.

Geldvorderingen op naam

Onder geldvorderingen op naam vallen:



hetgeen een derde verschuldigd is aan de beslagschuldenaar;
hetgeen een derde verschuldigd zal worden aan de beslagschuldenaar, mits die
verschuldigdheid rechtstreeks52 volgt uit een reeds ten tijde van het beslag
bestaande rechtsverhouding (art. 475 lid 1 Rv).

Speciale problemen hebben zich in het recente verleden voorgedaan bij beslag onder een
bank op rekening-courantverhoudingen.53

50
51
52
53

aldus Vzngr. ’s-Gravenhage 12 november 2008, LJN:BG5514, NJF 2009, 14
zie Hof Amsterdam 13 juli 2006, te kennen uit HR 25 april 2008, LJN BC7673, JAR 2008, 148

Adviesgroep Vlaanderen/Langhout
Essentieel is het element “rechtstreeks”. Dat is niets nieuws en sluit aan bij de oude
jurisprudentie, met name HR 25 februari 1932, NJ 1932, 301, Ontvanger/Schermer.

Daarvoor geldt dat gelden die na beslaglegging op de rekening-courant worden
bijgeboekt niet vallen onder het beslag (HR 7 juni 1929, NJ 1929, 1285, Postgiroarrest) en dat onder geldvorderingen op naam niet valt de toezegging van een
derde of bank dat tot een bepaalde limiet roodstand in rekening-courant wordt
aanvaard (de zogenaamde overeengekomen kredietruimte) – zie HR 29 oktober
2004,
NJ
2006,
203
Kredietruimte-arrest.
Voor
de
Ontvanger
en
overheidsvorderingen geldt echter sinds november 2009 ex art. 19 Inv.W. wel de
mogelijkheid zich te verhalen op de nog beschikbare kredietruimte.
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Toekomstige vorderingen zijn uitsluitend vatbaar voor beslag, indien de vorderingen
rechtstreeks zullen worden verkregen uit een reeds ten tijde van het beslag bestaande
rechtsverhouding.54
Gemeenschap
Degene die een vordering heeft op een deelgenoot in een gemeenschap, kan slechts
beslag op het aan de betreffende deelgenoot/debiteur toekomende aandeel in die
gemeenschap.55
In geval van een huwelijks goederen gemeenschap, kan een crediteur zich evenwel
verhalen op alle goederen van de gemeenschap, niet alleen tot verhaal van een
gemeenschapsschuld, maar ook tot verhaal van een privé-schuld van één der echtelieden
(artt. 1:95 en 96 BW).
HR 23 oktober 1998, NJ 1999, 130 Ontvanger/ABN AMRO
In deze procedure kwam de vraag aan de orde of de Ontvanger – die een vordering had op de man –
beslag kon leggen onder de ABN AMRO, waar een rekening werd aangehouden die ten name stond
van uitsluitend de vrouw. De HR beantwoordt die vraag bevestigend, met dien verstande dat het
beslag dient te worden gelegd ten laste van de vrouw.

In dit geding is de vraag aan de orde ten laste van welke echtgenoot een derdenbeslag onder een
bank moet worden gelegd op een alleen op naam van de vrouw staande bankrekening voor een
vordering van de schuldeiser op de man als schuldenaar in een geval waarin de man en de vrouw in
algehele gemeenschap van goederen zijn gehuwd.
In cassatie moet veronderstellenderwijs ervan worden uitgegaan dat het eventuele tegoed op de
voormelde bankrekening deel uitmaakt van de huwelijksgoederengemeenschap. Voorts kan in
cassatie ervan worden uitgegaan dat de ontvanger op grond van het alleen tegen de man
uitgevaardigde dwangbevel verhaal kan uitoefenen op goederen die tot het gemeenschapsvermogen
behoren, ook al staan deze op naam van de vrouw.
In die situatie moet derdenbeslag ten laste van de vrouw worden gelegd, omdat de vrouw de
geëxecuteerde of beslagene is. Zij is immers degene op wier naam de bankrekening is gesteld en die
aldus in een contractuele verhouding tot de bank staat, terwijl hetgeen zij uit die verhouding van de
bank heeft te vorderen onder haar bestuur staat zoals volgt uit het bepaalde in art. 1:97 lid 1 BW. Dat
de vrouw zelf geen schuldenaar is met betrekking tot de vordering waarvoor beslag wordt gelegd,
staat niet eraan in de weg dat beslag wordt gelegd ten laste van de vrouw op tot de gemeenschap
behorende goederen die op haar naam staan. Als beslagene kan de vrouw voor haar belangen
opkomen, bijvoorbeeld wanneer beslag zou zijn gelegd op privé-goederen die buiten de
gemeenschap vallen. Bovendien kan de vrouw als rekeninghoudster bij de bank de nodige
inlichtingen aan de bank verschaffen omtrent haar huwelijksvermogensregime. Er is ook geen reden
om de eis te stellen dat de beslaglegger een uittreksel uit het huwelijksregister overlegt.
Opmerking verdient nog dat, wanneer de beslaglegger in onzekerheid verkeert op wiens naam de
bankrekening staat, hij derdenbeslag kan leggen ten laste van beide echtgenoten, evenals in het
geval dat de bankrekening op naam van beide echtgenoten staat.
In geval een beslag wordt gelegd ten laste van beide echtgenoten, moeten beiden als
geëxecuteerden worden beschouwd en moet ten aanzien van beiden aan de wettelijk
voorgeschreven beslagformaliteiten worden voldaan.

54
55

Nog niet verschenen huurtermijnen zijn aldus vatbaar voor beslag, zie HR 25 januari 1991, NJ
1992, 172, Tribosa
HR 30 maart 2001, NJ 2002, 380 LISV/Grifhorst
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Een en/of bankrekening, waartoe de beslagdebiteur mede gerechtigd is, is voor het
geheel vatbaar voor beslag.56
Westmaas
(Crediteur)

Rom Leito
(Debiteur)

MCB
(Derde)
Westmaas (gescheiden echtgenote van Rom Leito) legt maritaal derdenbeslag onder MCB ten laste
van Rom Leito op de saldi van de en/of rekening die Rom Leito bij de bank heeft lopen. Dat beslag
treft doel:

De beide beslagen betreffen vorderingen van Rom Leito op de MCB. Het kenmerk van deze
vorderingen is, dat Rom Leito en zijn respectieve rekeninghouders van de en/of rekening met de MCB
zijn overeengekomen dat elk van hen het gehele saldo kan opvorderen (en dat de MCB door
voldoening daaraan jegens elk van de rekeninghouders bevrijdend kan betalen) ... Het
vorderingsrecht van Rom Leito heeft derhalve betrekking op de totale saldi van de beide rekeningen
en de MCB is daarom die saldi aan Rom Leito verschuldigd.

Periodieke uitkering
Bij beslag op een periodieke uitkering dient de derdebeslagene datgene te reserveren
wat door beslag is getroffen, dat wil zeggen de periodieke uitkering minus de beslagvrije
voet.
Die beslagvrije voet kan een normaal mens niet meer zelfstandig berekenen sinds de wijziging van
art. 475d Rv per 1 januari 1996. Uitgegaan dient te worden van de normbedragen van de Algemene
Bijstandswet. Ruwweg komt het er op neer dat de beslagvrije voet 90% van het normbedrag is, met
een maximum van 90% van het normbedrag, vermeerderd met de maximale toeslag. Die maximale
toeslag verschilt per gemeente.
De beslagvrije voet wordt vermeerderd met de premie ziektekostenverzekering en de woonkosten.
Dit dient zonodig te worden berekend aan de hand van de Wet Individuele Huursubsidie (de
toepasselijke “tabel 1” wijzigt jaarlijks).
De beslagvrije voet wordt verminderd met de periodieke inkomsten die wel vatbaar zijn voor beslag,
maar waarop geen beslag is gelegd.
Wanneer de debiteur in het buitenland woonachtig is, geldt geen beslagvrije voet. Op verzoek van de
beslagene kan een beslagvrije voet worden vastgesteld door de kantonrechter. De ratio daarachter is
dat niet uit te sluiten is dat de beslagene in het buitenland over inkomsten beschikt, zie A-G Bakels in
de conclusie voor HR 3 december 1999, NJ 2000, 85. De vraag kan echter worden gesteld of het
ontbreken van een beslagvrije voet ten aanzien van inwoners van een EU-land in overeenstemming is
met het verbod van discriminatie (zie HvJ EU 10 februari 1994, NJ 1994, 387 Mund/Hatrex en HvJ EU
29 oktober 1980, NJ 1981, 655 Boussac/Gerstenmeijer.

Verkapt loon
Ook “verkapt” inkomen is vatbaar voor beslag (art. 479a Rv).
HR 30 september 1994, NJ 1995, 28, Mansvelder/Van Ginshoven:

Bij de vaststelling van wat als redelijke vergoeding in de zin van art. 479a heeft te gelden en op die

56

Hof NA, 6 februari 1996, NJ 1996, 457, Westmaas/Rom Leito
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grond jegens de beslaglegger mag worden beschouwd als aan de beslagdebiteur verschuldigd, komt
het blijkens het tweede lid van dat artikel aan op alle omstandigheden van het geval. Het Hof heeft
niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door hier als uitgangspunt te nemen wat feitelijk
voor privé-gebruik uit het bedrijf van de echtgenote van de schuldenaar is opgenomen. In de
gegeven omstandigheden lag dit immers voor de hand, nu, in de door het Hof als uitgangspunt
genomen periode ... in het geheel geen winst is gemaakt, doch verlies is geleden, terwijl telkenmale
bedragen voor privé-gebruik zijn opgenomen die ten laste van de winst zijn gebracht.
Art. 479a Rv ziet ook op een vergoeding, verschuldigd over de periode vóórdat beslag is gelegd,
aldus HR 27 juni 1997, NJ 1997, 650, Wortelboer/Vonk:

Aangenomen moet worden dat het executoriaal derdenbeslag zich ten behoeve van de beslaglegger
mede uitstrekt tot de in art. 479a bedoelde vergoedingen voor werkzaamheden of diensten die door
de schuldenaar zijn verricht voor het leggen van beslag. … De fictie van 479a brengt mee dat op de
door de derdebeslagene verschuldigde vergoeding in mindering moet worden gebracht hetgeen de
derdebeslagene reeds aan de schuldenaar heeft betaald. Aantekening verdient tenslotte nog dat het
tweede lid van art. 479a alle ruimte biedt om bij de toepassing van het eerste lid, alle
omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, tot een resultaat te komen dat ook recht
doet aan de positie van de derdebeslagene.

20.
Zie

Blokkering van beschikkingsmacht

lid 1 Rv, daarin zijn twee voorschriften vastgelegd: (1) de
beslagschuldenaar mag niet ten nadele van de beslaglegger de beslagen vordering
vervreemden of bezwaren en (2) de derdebeslagene mag niet in weerwil van het beslag
aan de beslagschuldenaar betalen. Ingangstijdstip van de blokkering is het moment van
het bevel aan de derdebeslagene. Op dat tijdstip is de beslagschuldenaar evenwel nog
onkundig van blokkering!

21.

art.

475

h

(Over)betekeningsperikelen bij derdenbeslag

Bij derdenbeslag dienen tijdig betekeningshandelingen te worden verricht, de sancties op
verzuim verschillen.




Betekening van het proces-verbaal van de beslaglegging aan de beslagschuldenaar:
binnen acht dagen (art. 475i Rv) op straffe van opheffing van het beslag in kort
geding (art. 720 Rv);
Uitbrengen van “de eis in de hoofdzaak” (doorgaans de inleidende dagvaarding)
binnen de door de voorzieningenrechter vastgestelde termijn, op straffe van verval
van het beslag (art. 700 lid 3 Rv). Verlenging van de termijn is mogelijk, mits
verzocht tijdens de termijn. Deze verlenging moet (sinds 1 januari 2002) ook aan de
derde worden meegedeeld.
Gevolg
beslag
blijven
beroep



van “verval van beslag” is dat betalingen door de derde verricht na de datum waarop het
vervallen is van waarde zijn jegens de beslaglegger. Betalingen die daarvoor zijn verricht
echter van onwaarde - ook al zal de beslaglegger geen rechtsgrond hebben om daar een
op te doen.

Overbetekening van “de eis in de hoofdzaak” binnen acht dagen aan de
derdebeslagene, op straffe van nietigheid van het beslag (art. 721 Rv). Verlenging
van deze termijn is mogelijk en behoeft niet te worden verzocht tijdens de lopende
termijn, maar kan ook nog worden verzocht gedurende acht dagen na het
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verstrijken van de termijn. De verlengde termijn dient binnen acht dagen na het
verstrijken van de oorspronkelijke termijn aan de derde te worden meegedeeld.
Als na het leggen van het beslag zowel een dagvaarding in kort geding als een dagvaarding in een
bodemprocedure is uitgebracht, kunnen beide gelden als eis in de hoofdzaak. Het is dan wel van
belang beide dagvaardingen over te laten betekenen aan de derdebeslagene.

57

-

Betekening van de einduitspraak aan de beslagschuldenaar, zonder deze
betekening is geen executie mogelijk (art. 430 lid 3 Rv) en gaat het conservatoire
beslag niet over in een executoriaal beslag (art. 704 lid 1 Rv).

-

Overbetekening van de einduitspraak aan de derde:
o
o

bij executoriaal beslag is dit voorwaarde voor het beslag (art. 475 lid 2 Rv);
bij conservatoir beslag is dit voorwaarde voor het voortzetten van de
executie: binnen één maand nadat het conservatoire beslag door
betekening van de einduitspraak aan de beslagschuldenaar is overgegaan
in executoriaal beslag, op straffe van het jegens de beslaglegger van
waarde zijn van betalingen die - na afloop van die maand - in weerwil van
het beslag zijn verricht (art. 722 Rv).

HR 6 november 1981, NJ 1982, 207, Detam/VDB:

Aan deze bepaling (thans art. 722 Rv) ligt de gedachte ten grondslag dat een beslaglegger die de in
het artikel genoemde termijn van een maand laat verlopen daardoor bij de derde, onder wie het
beslag is gelegd, het vertrouwen wekt dat de beslaglegger het beslag - hoewel het is vervallen, noch
opgeheven - niet langer zal vervolgen. Deze strekking brengt mee dat de derde alleen terzake van
betalingen, gedaan na het verstrijken van de termijn, wordt beschermd.

22.

Derdenverklaring

De derde onder wie beslag is gelegd, “is verplicht” een verklaring af te leggen, ”zodra
vier weken zijn verstreken na het leggen van het beslag” (art. 476a Rv).
Die vier weken zijn bedoeld om het leggen van beslag, met geen ander doel dan om informatie te
verkrijgen te voorkomen en om de derde in de gelegenheid te stellen zich te doen adviseren. Het is
dan ook uitdrukkelijk niet de bedoeling van de wetgever geweest dat de verklaring binnen vier weken
zou worden afgelegd, evenmin als het de bedoeling is geweest dat zulks geruime tijd na vier weken
plaats vindt (vgl. R. de Groot, Adv. Bl. 2007, 322). Uitgangspunt bij de opstelling van de wet is
geweest de derde zo min mogelijk te belasten met geschillen waar hij part noch deel aan heeft.
Daartoe is de “verklaringsprocedure” zoals bestond tot 1992 vervangen door het afleggen van een
buitengerechtelijke verklaring.

In beginsel dient voor het afleggen van de verklaring gebruik te worden gemaakt van het
verklaringsformulier dat de deurwaarder bij de derde heeft achtergelaten op het moment
dat hij het beslag legde.
Zie voor de tekst van het formulier: Besluit Verklaring Derdenbeslag, Stb. 436, opgenomen in S&J
Rechtsvordering.
De verklaring dient te worden gericht aan de (beslagleggende) deurwaarder of advocaat. De
ontvanger moet binnen drie dagen een afschrift zenden aan de beslagschuldenaar (art. 476b lid 3
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HR 9 mei 2003, NJ 2003, 517 Witbraad/Anova
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Rv), zonder dat daaraan evenwel een sanctie is verbonden.
De beslaglegger kan genoegen nemen met een afwijkende verklaring, bij voorbeeld een briefje.

De verklaring moet zijn gedagtekend en ondertekend en zal in beginsel moeten bevatten
(art. 476a Rv):





of de derde iets onder zich heeft;
gespecificeerde opgave van de door het beslag getroffen vorderingen of zaken;
opgave van eventuele andere beslagen;
opgave van eventuele zekerheidsrechten.
De verklaring dient te zijn voorzien van de nodige onderbouwende bescheiden (art. 476b lid 2 Rv).
De deurwaarder of advocaat kan genoegen nemen met een verklaring die niet alle gegevens bevat
(art. 2 Besluit).

In verband met de verklaringsplicht kunnen zich bij executoriaal beslag verwikkelingen
voordoen:
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De derdebeslagene blijft in gebreke met buitengerechtelijke verklaring. De
beslaglegger is bevoegd hem tot het afleggen van een gerechtelijke verklaring te
dagvaarden (art. 477a lid 1 Rv). Doorgaans zal de derde alsnog een gerechtelijke
verklaring afleggen, al was het maar om niet persoonlijk aansprakelijk te zijn voor
de gehele vordering waarvoor beslag is gelegd.
De derdebeslagene doet buitengerechtelijke verklaring, maar de beslaglegger wil
deze betwisten. De beslaglegger is verplicht - op straffe van verval van zijn
betwistingsbevoegdheid - binnen twee maanden de derde tot verklaring te
dagvaarden (art. 477a lid 2 Rv). Die termijn vangt aan bij de ontvangst van de
verklaring door de beslaglegger en niet op het moment van dagtekening of
verzending van de verklaring door de derdebeslagene.58
De derdebeslagene herroept of wijzigt de door hem afgelegde – en door de
beslaglegger als correct aanvaarde – verklaring. De beslaglegger zal dit moeten
gedogen, tenzij de derdebeslagene door het afleggen van de onjuiste verklaring
jegens hem onrechtmatig heeft gehandeld of het recht heeft verwerkt de verklaring
te herroepen (HR 30 november 2001, NJ 2002, 419, De Jong/Carnifour). Ook als
reeds conform de afgelegde verklaring door de derde aan de executerende
deurwaarder is voldaan, kan de afgelegde verklaring nog worden herroepen (aldus
HR 24 november 2006, JOL 2006, 727, JBPr 2007, 33 m. nt. M.A.J.G. Janssen, JOR
2007, 26 m. nt. A.J. Verdaas, NJ 2007, 540 m. nt. HJS FIC). Het reeds betaalde dient
dan als onverschuldigd te worden terugbetaald.
De
derdebeslagene
komt
zijn
verplichting
tot
afdracht,
afgifte,
terbeschikkingstelling niet na. De beslaglegger is bevoegd de derde tot nakoming
en schadevergoeding te dagvaarden (art. 477a lid 4 Rv). De bevoegde rechter voor
deze vorderingen is de rechtbank, tenzij de sector kanton bevoegd is omdat de in
beslag genomen vorderingen naar hun aard of beloop tot de bevoegdheid van de
kantonrechter behoren (art. 477a lid 5 en 93 Rv).

aldus Rb. Arnhem 7 maart 2007, NJF 2007, 208
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In geval van conservatoir beslag zijn de verwikkelingen ten aanzien van betwisting en
terbeschikkingstelling niet eerder mogelijk dan nadat het conservatoir beslag in
executoriaal beslag is overgegaan. Zie art. 723 Rv en Rb Amsterdam 23 juni 2010,
LJN:BM8975 Llanos Oil/RBS. Wie na conservatoir beslag de verklaring wil betwisten, maar
niet op art. 723 Rv vertrouwt, kan terstond dagvaarden, maar op een lange termijn van
bij voorbeeld twee jaren. Ook als niet van die gelegenheid gebruik wordt gemaakt, doet
men er verstandig aan de derde in gebreke te stellen en aanspraak te maken op
vergoeding van vermogensschade (buitengerechtelijke kosten, zie art. 6:96 BW) en
vertragingsschade (wettelijke rente, zie art. 6:119 BW).
De door de derdebeslagene afgelegde verklaring bindt niet alle betrokkenen. Een
onderscheid dient bovendien te worden gemaakt tussen de buitengerechtelijke verklaring
en de gerechtelijke verklaring.
De buitengerechtelijke verklaring bindt de derdebeslagene niet: hij is weliswaar “verplicht
de volgens de verklaringen verschuldigde geldsommen te voldoen aan de deurwaarder
en de verschuldigde goederen of af te geven zaken te zijner beschikking te stellen” (art.
477 Rv), maar de derdebeslagene kan terugkomen op de juistheid van de door hem
afgelegde verklaring.
De buitengerechtelijke verklaring bindt de derdebeslagene bovendien niet voor zover de
derde zich jegens de beslagene op verrekening kan beroepen (art. 6:130 BW). Hij is
verrekeningsbevoegd ten aanzien van:



alle vorderingen (ongeacht het tijdstip van opeisbaarheid) die voortvloeien uit
dezelfde rechtsverhouding als de beslagen vordering;
andere vorderingen, mits zij aan de derde zijn opgekomen en opeisbaar zijn
geworden vóór het beslag.
Bij overeenkomst tussen derde en beslagdebiteur kan bovendien zijn bepaald dat de derde bevoegd
is tot verrekening van toekomstige, door de derde verschuldigde, termijnen, ook met een ten tijde
van beslaglegging opeisbare vordering van de beslagdebiteur op de derde. Een dergelijke verstrekkende - verrekeningsbevoegdheid mag evenwel niet in Algemene Voorwaarden zijn
59

opgenomen (art. 6:237g BW).

De beslagschuldenaar is in het geheel niet gebonden aan de buitengerechtelijke of
gerechtelijke verklaring van de derde (art. 477b lid 3 Rv), tenzij de beslagschuldenaar
tijdig in het geding is geroepen.
De derde die wordt geconfronteerd met beslag kan en moet betalingen aan de beslagene
staken. Hij komt niet in verzuim en is (dus) geen wettelijke rente of schadevergoeding
verschuldigd.
De derde is verplicht tot afdracht van de onder hem berustende gelden of goederen aan
de (deurwaarder van de) beslaglegger (art. 477 lid 1 Rv).

59

aldus HR 20 januari 1984, NJ 1984, 512, Ontvanger/Barendregt
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Die verplichting tot betaling/afgifte aan de beslaglegger ontstaat pas als:


het derdenbeslag executoriaal is (geworden);
Als geen executoriaal beslag is gelegd, maar conservatoir beslag, betekent dit dat het conservatoire
beslag eerst moet zijn “omgezet” in een executoriaal beslag. Daarvoor is vereist dat een executoriale
titel is verkregen die voor tenuitvoerlegging vatbaar is, welke executoriale titel is betekend aan de
beslagene en aan de derdebeslagene (art. 704 lid 1 jo 723 jo 477 Rv).



vier weken na het leggen van het executoriaal beslag of nadat het conservatoire
beslag executoriaal is geworden.
Executoriaal beslag: Op grond van art. 477 Rv is de derde verplicht te betalen hetgeen hij volgens
zijn derdenverklaring verschuldigd is. Die derdenverklaring moet worden afgelegd zodra vier weken
na het leggen van het beslag verstreken zijn (art. 476a Rv).

Conservatoir beslag: Art. 723 Rv bepaalt dat de verplichting tot afgifte/betaling pas ontstaat vier
weken na de overbetekening van de executoriale titel aan de derdebeslagene. Die overbetekening
kan pas plaats vinden nadat de executoriale titel aan de beslagene is betekend.

23.

Beslagvrije voet

Indien beslag wordt gelegd op een vordering tot periodieke betaling, is daarop doorgaans
een beslagvrije voet van toepassing. De berekening van die beslagvrije voet is geregeld
in art. 475d Rv en komt er – grofweg – op neer dat de schuldenaar minimaal 90% van de
bijstandsnorm ter beschikking staat. Art. 475d Rv is tot stand gekomen in WO 17 897, dat
zijn huidige vorm eigenlijk pas kreeg naar aanleiding van Kamervragen op het
oorspronkelijke wetsontwerp. De Memorie van Antwoord60 geeft dan ook meer inzicht dan
de Memorie van Toelichting. De bedoeling van de wetgever is geweest 61:
zekere grenzen te stellen aan de gevolgen van beslag opdat een schuldenaar tijdens het beslag in
zijn eerste levensbehoefte kan blijven voorzien.

Uitgaande van de premisse dat het bedrag van de beslagvrije voet minimaal noodzakelijk
is om in het levensonderhoud te voorzien, zal bij het dalen van het beschikbaar inkomen
beneden de beslagvrije voet de schuldenaar noodzakelijkerwijs een beroep moeten doen
op een bijstandsuitkering om in het levensonderhoud te voorzien 62 of zullen noodzakelijkerwijs nieuwe schulden ontstaan, hetgeen niet de kennelijke bedoeling van de
wetgever kan zijn geweest en in ieder geval strijdig is met de gedachte achter de
beslagvrije voet.
Uit MvA p. 12 blijkt wie opgave doet van de beslagvrije voet en voor wiens rekening en
risico een onjuiste vaststelling van die voet moet worden gebracht:
De derde moet kunnen vertrouwen op de opgave aan hem van de beslaglegger dan wel diens
advocaat of gemachtigde of van de beslagleggende deurwaarder. Voor fouten in de opgaven behoort
de beslaglegger de verantwoording te dragen. Ontstaat daardoor schade, dan moet hij die
vergoeden. Misbruikt hij zijn rechten, dan kan dat zelfs leiden tot opheffing van het beslag.

60
61
62

WO 17 897, nr. 5
WO 17 897, MvA p. 4
Zie o.a. Rb Zwolle 4 november 2011, LJN:BL0084, Rb Arnhem 9 oktober 2012, LJN:BY5724
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Uit art. 475g Rv volgt dat met name op de executerend deurwaarder de verplichting rust
de beslagvrije voet zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen63 en daar niet ten nadele van
de schuldenaar lichtvaardig mee om te springen64. Hij kan daartoe van de schuldenaar
verlangen dat "bronnen van inkomsten" worden opgegeven en is bevoegd het
burgerservicenummer van de geëxecuteerde op te vragen om eventuele bronnen van
inkomsten te rechercheren (art. 475g Rv). Hij krijgt daardoor tevens inzicht in de feitelijke
situatie (leeftijd, alleenstaand of samenwonend, huur- of koopwoning).65 Allemaal
gegevens die voor de berekening van de beslagvrije voet relevant zijn. Uit de rapporten
van de Nationale Ombudsman66 en de tuchtrechtspraak van de Kamer voor
Gerechtsdeurwaarders blijkt dat niet alleen gerechtsdeurwaarders, maar ook belastingen gemeentedeurwaarders lichtvaardig omspringen met de vaststelling van de
beslagvrije voet en die veelal te laag vaststellen67. De Nationale Ombudsman rapporteert:
Tijdens zijn onderzoek heeft de Nationale Ombudsman geconstateerd dat de beslagvrije voet in veel
gevallen te laag wordt vastgesteld. Veel burgers reageren hierop niet of veel te laat, omdat zij niet
weten van het bestaan van de beslagvrije voet en al helemaal niet weten hoe hoog deze in hun geval
is. …. De berekening van de beslagvrije voet is bovendien gecompliceerd. Voor een leek is moeilijk
vast te stellen of de beslagvrije voet in zijn geval correct is vastgesteld.

De beslagvrije voet is verbonden aan de periodieke uitkeringen, genoemd in art. 475c
Rv.68 Indien beslag is gelegd op een periodieke uitkering die niet is genoemd in art. 475c
Rv, kan desondanks een beslagvrije voet van toepassing zijn als ten gevolge van het
beslag op de periodieke uitkering (die niet genoemd is in art. 475c Rv) de schuldenaar
over onvoldoende middelen van bestaan beschikt; d.w.z. slechts de beschikking heeft
over periodieke inkomsten die in totaal lager zijn dan de toepasselijke beslagvrije voet.
Dat zal zich voor kunnen doen bij een beslag op de wederkerende betalingen 69 aan een
pensionhouder en de meer of minder geregelde beloningen van vertalers, schrijvers of
componisten.70 Indien partijen niet in onderling overleg tot de vaststelling van een
beslagvrije voet komen, zal de schuldenaar zich bij verzoekschrift tot de kantonrechter
moeten wenden ex art. 475f Rv, waarbij de rechter zo nodig met toepassing van (thans)
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64
65

66
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Rb Zwolle 4 november 2009, LJN BL0084: het is de zelfstandige taak van de deurwaarder om
de beslagvrije voet juist te berekenen en hier bij de executoriale beslaglegging rekening mee te
houden.
KvGDW 20 mei 2003, GDW 233.2002
Zie J.W. Westenberg, SDU Commentaar Burgerlijk Procesrecht , SDU, ’s-Gravenhage 2012, ad
art. 475d Rv.
NOM, In het krijt bij de overheid, Rapport 2013/003, p. 12
NOM 2 september 2001, 2001/035; NOM 11 oktober 2011, 2011/304; KvGDW 20 mei 2003,
223.2002; KvGDW 7 juli 2009, LJN:YB0317; KvGDW 31 augustus 2010, LJN:YB0426; KvGDW 7
juni 2011, LJN:YB0644; KvGDW 18 oktober 2011, LJN:YB0730; KvGDW 20 december 2011,
LJN:YB0745; KvGDW 6 maart 2012, LJN:YB0790; KvGDW 27 maart 2012, LJN:YB0797; KvGDW
26 juni 2012, LJN:YB0854; zie ook Rb Zwolle 4 november 2009, LJN:BL0084
Indien het beslag niet is gelegd op de periodieke uitkering maar, bij voorbeeld, onder de bank
op de rekening waarop de schuldenaar de periodieke uitkering ontvangt, geldt geen
beslagvrije voet, aldus HR 21 mei 1999, NJ 2001, 630 Bahceci/Van der Zwan q.q. en Vzngr.
Arnhem 13 maart 2007, NJF 2007, 429. Dat neemt niet weg dat beslag op die rekening
misbruik van recht kan opleveren, waardoor alsnog een bedrag ter hoogte van de beslagvrije
voet ter beschikking van de schuldenaar staat, vgl. Vzngr Amsterdam 16 november 2009,
LJN:BK3544 en Vzngr Assen 19 februari 2010, LJN:BL4599.
Zie J.W. Westenberg, SDU Commentaar Burgerlijk procesrecht, aant. C.1 op art. 475f Rv.
WO 17 897, MvT p. 20
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art. 289 een kostenveroordeling van een onredelijke schuldeiser kan uitspreken .71
Ook in geval van art. 45 AWIR zal rekening gehouden moeten worden met de beslagvrije
voet. Dat artikel bepaalt dat beslag op een toeslag niet mogelijk is, tenzij het betreft een
beslag van degene die aanspraak kan maken op de (door)betaling van de
tegemoetkoming, zoals de verhuurder voor de huurtoeslag, de zorgverzekeraar voor de
zorgtoeslag en de gastouder voor de kindertoeslag. Ook voor die beslaglegger geldt dat
hij de toepasselijke beslagvrije voet in acht zal moeten nemen 72. Indien bij voorbeeld de
zorgverzekeraar verhaal zoekt op de zorgtoeslag zal dat er niet toe mogen leiden dat de
schuldenaar dientengevolge aangewezen is op een bedrag voor zijn levensonderhoud dat
lager is dan de toepasselijke beslagvrije voet.
Voor de toepasselijkheid van de beslagvrije voet geldt dat het niet ter zake doet wie de
schuldeiser is; het wetboek van burgerlijke rechtsvordering maakt geen onderscheid
tussen burgers en overheid wat betreft de ten dienste staande rechtsmiddelen en de
omvang van die rechtsmiddelen. Bij een zogenaamde “overheidsvordering”, die is
gebaseerd op art. 19 Inv.W., zal de beslagvrije voet derhalve in beginsel in acht moeten
worden genomen.73 Een dergelijke overheidsvordering is in feite een vereenvoudigd
derdenbeslag, waarbij degene die een periodieke uitkering verschaft aan de schuldenaar
op vordering van de ontvanger verplicht is de belastingaanslagen van de
belastingplichtige te betalen.74 Voor het geval de periodieke uitkering lager is dan de
geldende beslagvrije voet, bepaalt art. 19 lid 1 Inv.W. evenwel:
Voor zover één en ander niet vatbaar is voor beslag is de derde op vordering van de ontvanger
verplicht ten hoogste een tiende gedeelte daarvan aan te wenden voor betaling van de
belastingaanslagen van de belastingplichtig.

Dat heeft tot gevolg dat de beslagvrije voet geweld wordt aangedaan. 10% van de
beslagvrije voet wordt dan aangewend voor de voldoening van specifieke schulden. De
vraag kan worden gesteld of de Invorderingswet – waarin de tenuitvoerlegging in
beginsel is gebonden aan de voorschriften van het wetboek van burgerlijke
rechtsvordering – dat wetboek “buiten spel” kan zetten.75
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Aldus WO 17 897, MvT p. 20
Rb Zutphen 30 juni 2010, zaaknummer 408617 I AZ 10-3 (gepubliceerd op
www.schuldinfo.nl); Rb Arnhem 20 oktober 2010, LJN:BO2067; Rb Arnhem 25 juli 2011, LJN
BR5850; Rb Arnhem 9 oktober 2012, LJN:BY5724; Rb Zwolle 13 december 2012, LJN:BY8876;
Rb Zeeland-West-Brabant 15 februari 2013, 753418 OV VERZ 12-7299 (niet gepubliceerd);
Kamer GDW 7 augustus 2012, LJN:YB0876, zie ook de antwoorden op kamervragen van Van
der Veen en Spekman Aanhangsel Handelingen II, 2010-2011, nr. 3129, antwoord 4.
NOM, In het krijt bij de overheid, Rapport 2013/003, p. 11: Deze beslagvrije voet is ook van

toepassing als een uitkeringsinstantie zoals UWV, SVB of sociale dienst een schuld – meestal
een terugvordering van teveel betaalde uitkering – verrekent met de maandelijkse uitkering.
Ook moet de Belastingdienst de beslagvrije voet respecteren bij verrekening van de
maandelijkse Voorlopige Teruggaaf heffingskortingen. Zie ook de antwoorden op de
kamervragen van Pitters en Van Oosten, Aanhangsel Handelingen II, 2012-2013, nr. 768 en
van Schouten, Aanhangsel Bijlagen II, 2012-2013, nr. 943
De wijziging van de Invorderingswet per 1 november 2009 biedt in art. 19 lid 4 Inv.W. tevens
de mogelijkheid tot vereenvoudigd derdenbeslag op kredietruimte, hetgeen niet te rijmen is
met HR 29 oktober 2004, NJ 2006, 203 Kredietruimte-arrest.
Of zoals Folkert Jensma, in zijn column voor NRC 9 februari 2013 Deurwaarder Dreverhaven is
alive and well het vermeldde: Overheidsvordering dus. Was ‘overheidsinbraak’ niet beter
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Ook voor de toepassing van andere dwangmiddelen geldt dat die er niet toe mogen
leiden dat de schuldenaar gedwongen wordt betalingen te verrichten die de beslagvrije
voet niet toelaat. Zo zal ook het middel van lijfsdwang geen effect kunnen sorteren om
een betaling af te dwingen waartoe de beslagvrije voet geen ruimte biedt. Met name het
CJIB probeert aan de hand van art. 28 Wet Mulder76 nog wel eens een schuldenaar die
beschikt over een periodieke uitkering die lager ligt dan de geldende beslagvrije voet,
middels gijzeling te bewegen tot betaling.77
Slechts in twee situaties78 geldt dat verhaal kan worden gezocht voor meer dan de
beslagvrije voet toelaat. In de eerste plaats als de schuldenaar weigert zijn bronnen van
inkomsten op te geven79 alsmede het inkomen van degene aan wie samen met hem
gezinsbijstand zou toekomen, hoewel daar uitdrukkelijk door de deurwaarder om is
gevraagd (art. 475g leden 1 en 2 Rv). Indien het gezinsinkomen van de partner niet wordt
opgegeven wordt de beslagvrije voet betreffende de periodieke uitkering aan de
schuldenaar gehalveerd.80 In de tweede plaats als de schuldenaar in Nederland een
periodieke uitkering betaalbaar is gesteld, maar de schuldenaar buiten Nederland woont
(art. 475e Rv). Dan is in principe beslag op en executie van die gehele uitkering mogelijk.
Daartegen kan slechts worden opgekomen bij de kantonrechter op verzoekschrift, waarbij
de schuldenaar zal moeten aantonen dat hij buiten de beslagen uitkeringen niet over
voldoende middelen van bestaan, zowel in Nederland als, vooral ook, daarbuiten
beschikt, d.w.z. beschikt over een inkomen boven de toepasselijke beslagvrije voet.
Bij de invoering van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de beslagvrije voet is het
de bedoeling van de wetgever geweest81:
… zekere grenzen te stellen aan de gevolgen van beslag opdat een schuldenaar tijdens het beslag in
zijn eerste levensbehoefte kan blijven voorzien.

Uit art. 475d lid 7 Rv volgt dat onverwijld rekening dient te worden gehouden met een
onjuiste vastgestelde beslagvrije voet, hetzij omdat van meet af aan te veel is geïnd 82,
hetzij omdat sprake is van een wijziging in de omstandigheden op grond waarvan een
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geweest?

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
Rb Zwolle 5 januari 2000, LJN:AF0515; Rb Breda 8 maart 2012, LJN:BV8872; RB Breda 26 juli
2012, LJN:BX3146; Rb Haarlem 21 september 2012, LJN:BY0509, anders Rb. Leeuwarden 4
januari 2005, LJN:AR8715
Als vierde situatie kan gelden dat in geval van beslag op fictieve periodieke inkomsten ex art
479a Rv geen beslagvrije voet van toepassing is, zie Hof Leeuwarden 5 maart 2013,
LJN:BZ3264
Bezien vanuit een oogpunt van verhaal lijkt hierop geen sanctie te staan. De schuldenaar zal
langs andere weg (vordering in kort geding tot opgave bronnen van inkomsten onder
lijfsdwang, zie HR 20 september 1991, NJ 1991, 552 Tripels/Masson) gedwongen moeten
worden die bronnen alsnog te noemen. De sanctie dat de gehele periodieke uitkering kan
worden beslagen en geëxecuteerd als niet alle inkomstenbronnen worden opgegeven, terwijl
er wel redelijke zekerheid bestaat dat die bronnen er zijn, lijkt in strijd met het systeem van
de wet.
Zie ook J.W. Westenberg, SDU Commentaar Burgerlijk procesrecht, aant. C.1 op art. 475g Rv
WO 17 897, MvA, p. 4
Strikt genomen is dit geen geval dat valt onder het onverwijld van de wettekst maar waar het
gaat om teveel geïnd zijn mag worden aangenomen dat dit ook zo spoedig mogelijk dient te
worden geredresseerd.
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hogere beslagvrije voet dient te worden gehanteerd83. Onder “wijziging in de
omstandigheden” dient in dit verband niet alleen te worden verstaan een wijziging die
zich voordoet na de beslaglegging en de vaststelling van de beslagvrije voet, maar ook
een wijziging die er uit bestaat dat van meet af aan een verkeerde, te hoge beslagvrije
voet is vastgesteld. De toelichting op art. 475d Rv luidt84:
In lid 5 [thans lid 7] is de regel vastgelegd dat wijziging van omstandigheden ten voordele van de
schuldenaar meteen de beslagvrije voet beïnvloedt: is in onwetendheid teveel aan de beslaglegger
betaald, dan moet hij dat onverwijld teruggeven of verrekenen. Voor wijzigingen ten nadele van de
schuldenaar is afgezien van zulk een bepaling, omdat verrekening in zijn omstandigheden te zware
gevolgen zou kunnen hebben. Deze wijzigingen gaan dus niet in voordat de beslaglegger degene die
de periodieke betalingen moet verrichten, heeft ingelicht.

Het van meet af aan te laag vaststellen van de beslagvrije voet is onrechtmatig. De
deurwaarder die niet zeker is van zijn zaak, zal ex art. 475g Rv inlichtingen moeten
inwinnen bij de schuldenaar voordat een beslagvrije voet wordt vastgesteld. 85 Ook indien
oorspronkelijk een correcte beslagvrije voet is vastgesteld, maar ten gevolge van een
wijziging in de omstandigheden dat bedrag alsnog te laag is, zal dat onverwijld moeten
worden hersteld. Hier heeft de deurwaarder een eigen taak, namelijk indien de
wijzigingen het gevolg zijn van bijvoorbeeld de periodieke aanpassing van de Wet Werk
en Bijstand.86 Indien de gewijzigde omstandigheden voor een redelijk handelend
deurwaarder niet waarneembaar zijn, zal hij aangewezen zijn op informatie van de
schuldenaar. Zodra die informatie is verschaft zal onverwijld een nieuwe, correcte
beslagvrije voet moeten worden gehanteerd.
De crediteur die een te lage beslagvrije voet hanteert (in de betreffende wetgeving
aangeduid als “beslaglegger”, maar het geldt voor iedere crediteur) is aansprakelijk voor
alle schade, gelijk ook blijkt uit de hierboven geciteerde passage uit de MvA op WO 17
897 p 12. Hij is dan ook gehouden hetgeen door hem is geïnd in weerwil van de
beslagvrije voet onverwijld te restitueren.87
De vraag rijst dan of de schuldeiser dat teveel geïnde bedrag kan verrekenen met zijn
vordering op de schuldenaar, zoals uit de Memorie van Antwoord lijkt te volgen. De Hoge
Raad88 heeft in dat kader evenwel geoordeeld89:
In art. 6:135 aanhef en onder a BW is immers bepaald dat een schuldenaar een vordering die hij
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Als de beslagvrije voet te hoog is vastgesteld, is van ‘onverwijlde’ aanpassing geen sprake,
maar zal de nieuwe, lagere beslagvrije voet aan de derdebeslagene moeten worden
meegedeeld en van toepassing zijn per eerstvolgende betaaldatum.
WO 17 897, MvA, p. 13
NOM 2 september 2001, 2001/035: gerechtsdeurwaarder mag niet afgaan op (onvolledige
informatie uit de GBA om de gezinssituatie te bepalen.
Indien beslag is gelegd op een bijstandsuitkering, zal zo’n wijziging tot gevolg hebben dat er
meer onder het beslag valt. Indien evenwel loonbeslag is gelegd, valt er door de verhoging
van de beslagvrije voet minder onder het beslag.
Dat geldt ook als bij gebreke van opgave van het inkomen van de partner van de
schuldenaar, de beslagvrije voet is gehalveerd ex art. 475g lid 2 Rv, zie Ktr. Leiden 27
februari 2002, Prg 2002, 5857
HR 3 december 1999, NJ 2000, 86, zie ook Rb Rotterdam 17 september 1998, PRG 1999, 505
en Ktr Leiden 27 februari 2002, PRG 2002, 5857.
R.O 3.4 onder verwijzing naar de Concl A-G
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heeft op zijn wederpartij, niet mag verrekenen met een schuld aan diezelfde wederpartij, voor zover
beslag daarop niet is toegelaten. ... De strekking van deze bepaling is (onder meer) om te voorkomen
dat uitkeringen voor levensonderhoud aan haar bestemming worden onttrokken. Deze verzet zich
tegen verrekening in het onderhavige geval.

Zoals ook is uitgemaakt door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders90:
… strookt [het] met de bedoeling van de wetgever om de wettelijk voorgeschreven beslagvrije voet
zoveel mogelijk correct toe te passen hetgeen met zich brengt dat de beslagvrije voet met
terugwerkende kracht gecorrigeerd dient te worden indien achteraf alsnog de juiste gegevens voor
toepassing van een hogere beslagvrije voet worden geleverd.

Ook de Nationale Ombudsman91 oordeelt ter zake:
De Nationale Ombudsman beschouwt het als de maatschappelijke plicht van deurwaarders en
overheidsinstanties dat zij al het mogelijke doen om de burger een inkomen ter hoogte van de
beslagvrije voet te garanderen. Desnoods achteraf als blijkt dat zij de beslagvrije voet te laag hebben
vastgesteld, behoren zij deze fout met terugwerkende kracht te herstellen en het teveel geïnde
bedrag aan de burger terug te betalen.
Dat betekent dus dat bedragen die zijn geïnd in weerwil van de toepasselijke beslagvrije voet niet
voor verrekening vatbaar zijn en onverwijld moeten worden gerestitueerd.92 De vraag rijst dan
gedurende welke termijn de schuldenaar aanspraak kan maken op terugbetaling van de bedragen die
in weerwil van de toepasselijke beslagvrije voet zijn geïnd. Ons dunkt dat sprake is van een vordering
uit onrechtmatige daad, zodat daarop de verjaringstermijn van art. 3:310 BW van toepassing is.

90
91

92

KvGDW 20 mei 2003, 233.2002
NOM, In het krijt bij de overheid, Rapport 2013/003, p. 12 en NOM 6 augustus 2003,
2003/254
Dit verrekeningsverbod is overigens niet beperkt tot beslagsituaties.
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V.
24.

Bijzondere beslagen
Overzicht
Executoriaal

Conservatoir

Fiscaal derdenbeslag en bodembeslag

19, 22 Inv.W.

?

Beslag periodieke uitkering

475b-475g Rv

720 Rv

Alimentatiebeslag

479b – 479g Rv

---

Maritaal beslag

---

768 – 770c Rv

Strafrechtelijk beslag

94 e,v, SV

94 e.v. SV

Bestuursrechtelijk beslag

5:26 AWB,
5:33 AWB

25.

Fiscaal derdenbeslag en fiscaal bodemrecht

De belastingdienst neemt in het executierecht een bijzondere plaats in:


De belastingdienst beschikt over de dwangbevel-bevoegdheid (art. 12 Inv.W.): hij
kan zelf een executoriale titel scheppen.
De belastingdienst onderscheidt zich van de normale schuldeiser in de eerste plaats door het feit dat
hij beschikt over de bevoegdheid voor zichzelf een executoriale titel (dwangbevel) te creëren (art. 12
Inv. W.). Bij de tenuitvoerlegging van dat dwangbevel is de belastingdienst gebonden aan het
normale beslagrecht. De belastingdienst heeft dan ook niet – zoals de pandhouder en de
hypotheekhouder – het recht van parate executie, maar is een gewone beslagexecutant.




De belastingvorderingen zijn hoog bevoorrecht (art. 21 Inv.W.)
De belastingdienst beschikt over de mogelijkheid vereenvoudigd derdenbeslag te
leggen (art. 19 Inv.W.).
Een vergaande bevoegdheid is opgenomen in art. 19 lid 4 Inv. W. De ontvanger kan, na het
verzenden van een aanmaning en het betekenen van een dwangbevel, een vordering doen bij de
bank van de belastingschuldige. Vervolgens maakt de bank eenvoudigweg het bedrag van de
vordering, voorzover dat kan worden voldaan uit het saldo van de bankrekening over op de rekening
van de ontvanger. Het beslag heeft een blokkerende werking gedurende één week. Tijdens die
periode mag de bank het saldo op de rekening van de belastingplichtige niet debiteren. Alle gelden
die gedurende die week op de rekening worden bijgeboekt, moet na verloop van de week aan de
belastingdienst worden voldaan.
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Dit betekent een doorbreking van HR 7 juni 1929, NJ 1929, 1285 Postgiro-arrest, op grond
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De belastingdienst beschikt over het bodemrecht (art. 22 Inv.W)94, dat wil zeggen
dat hij verhaal mag nemen op alle roerende zaken die zich bevinden op – en dienen
ter stoffering van – de bodem van de belastingschuldenaar ten tijde van het beslag
zonder dat daartegen derdenverzet mogelijk is.
Hiermee is aan de belastingdienst een verregaand recht toegekend. Volgens art. 3:276 BW kan een
schuldeiser zich in beginsel slechts verhalen op goederen van zijn schuldenaar. Het bodemrecht
strekt zich evenwel uit over alle goederen – die aan de vereisten voldoen – dus ook goederen van
derden. Het is overigens minder gelukkig te spreken van fiscaal bodembeslag, omdat daarmee de
suggestie wordt gewekt dat alles wat zich op de bodem bevindt vatbaar is voor beslag. Het is juister
te spreken van een fiscaal bodemrecht, op grond waarvan de belastingdienst – eenmaal beslag
gelegd hebbende – een voorrecht toekomt op bepaalde goederen die zich op die bodem bevinden
ongeacht de vraag aan wie die goederen toebehoren.

Onder de bodem van de belastingschuldenaar is te verstaan het perceel (of gedeelte
daarvan) dat bij de belastingschuldenaar – voor welk doel dan ook – feitelijk in gebruik is
en waarover hij onafhankelijk van derden de beschikking heeft.95
Bij de beoordeling van de vraag of de ruimte feitelijk in gebruik bij de belastingschuldenaar gaat het
om zaken als wie hebben toegang tot de ruimte die als bodem dienst doet, op wiens naam zijn de
aansluitingen van telefoon, water, gas en elektriciteit gesteld, welk adres vermeldt het briefpapier
van de belastingschuldenaar, welk adres is vermeld in het handelsregister e.d.

In art. 22 Inv. W. worden de zaken genoemd waarop het bodemrecht van toepassing is.
De belangrijkste categorie wordt gevormd door de roerende zaken die dienen ter
stoffering. Onder de stoffering vallen die zaken die strekken tot een enigszins

duurzaam gebruik van het gebouw overeenkomstig zijn bestemming, waardoor
het gebouw beantwoordt aan die bestemming.96 Die omschrijving ziet met name
op de bedrijfsinventaris, maar niet op grondstoffen, voorraden en voertuigen
omdat het gebruiksdoel van die zaken buiten de bodem ligt.
In het zicht van een mogelijk beslag door de belastingdienst zullen met name
schuldeisers met een lagere rang dan de fiscus, zoals de (vuistloze) pandhouder van
bodemzaken, proberen hun belangen (verhaalsrecht op de verstrekte zekerheden) veilig
te stellen door in overleg met de belastingschuldenaar de verstrekte zekerheden tijdig tot
zich te nemen en aan de bodem van de belastingschuldenaar te onttrekken.
Het pandrecht valt niet onder de bodemrechten van art. 22 lid 3 Inv. W. maar is genoemd in art. 21
lid 2 Inv. W., waarin is bepaald dat het voorrecht van de fiscus ex art. 21 Inv. W. gaat boven een
pandrecht op een zaak die zich op de bodem van de belastingplichtige bevindt.
Daartoe staan de pandhouder twee middelen ten dienste die er beide feitelijk op neer komen dat de

94

95
96

waarvan bij een bankinstelling alleen het ten tijde van het beslag bestaande positieve saldo
door het beslag worden getroffen en niet de later binnenkomende gelden. Het betekent
tevens een doorbreking van HR 29 oktober 2004, NJ 2006, 203 Kredietruimte-arrest op grond
waarvan beslag op een negatief saldo geen doel treft. Op het beslag is de beslagvrije voet
niet onverkort van toepassing. Bovendien is de bank niet bevoegd tot verrekening.
Het bodemrecht heeft betrekking op bepaalde belastingen, de zogenaamde
aangiftebelastingen: loonbelasting, omzetbelasting, accijns, verbruiksbelasting van
alcoholvrije
dranken,
milieubelasting,
dividendbelasting,
kansspelbelasting,
assurantiebelasting en beursbelasting (art. 22 lid 3 Inv.W).
HR, 18 oktober 1991, NJ 1992, 298, Big Dutchman/Ontvanger
aldus HR, 9 januari 1981, NJ 1981, 656, Honeywell Bull/Ontvanger
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verpande zaken in vuistpand worden genomen: de afvoerconstructie en de verhuurconstructie.
Bij de afvoerconstructie worden de verpande zaken afgevoerd, waardoor zij zich niet langer meer op
de bodem van de belastingschuldenaar bevinden. De pandhouder voert de zaken af en neemt de
zaken aldus in vuistpand.
Bij de verhuurconstructie verandert de aard van de bodem, waardoor die niet meer kan worden
aangemerkt als feitelijk in gebruik bij de belastingschuldenaar. Rondom deze constructie is een
uitgebreide jurisprudentie ontstaan, die er op neer komt dat de belastingschuldenaar geen toegang
meer heeft en hoeft te hebben tot de bodem, terwijl bovendien eventuele verwijzingen naar de
97

belastingschuldenaar van het pand verwijderd dienen te worden. In concreto betekent dit dat de
pandhouder een huurovereenkomst dient te sluiten met de eigenaar van het pand, dat het pand van
andere sloten dient te worden voorzien waarvan de belastingschuldenaar niet over een sleutel
beschikt, de administratie van de belastingschuldenaar dient te zijn verwijderd uit het pand, het pand
van reclame-uitingen en naambordjes met de naam van de belastingschuldenaar dient te zijn
ontdaan, en dat de tenaamstelling van water, gas, elektriciteit e.d. op de pandhouder moet worden
gesteld en dat de inschrijving van de belastingschuldenaar in het handelsregister dient te worden
aangepast. Essentieel is dat de gehele operatie is voltooid voor een beslag door de belastingdienst
(of voor een faillissement of wettelijke schuldsanering).

Een beslag onder de belastingschuldenaar op roerende zaken, treft per definitie alle
daarvoor in aanmerking komende goederen die zich in het perceel bevinden.
De belastingdienst is voor de wijze van beslaglegging en de verdere afhandeling van een beslag
aangewezen op de normale regels van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (aldus art. 14 Inv.
w.).
Het beslagexploot behoeft daarvan niet apart melding te maken en hoeft dus ook niet te vermelden
dat sprake is van “bodembeslag”.
Ook voor dit beslag gelden – uiteraard – de beslagverboden van art. 447 en 448 Rv, zie HR 28 maart
1997, NJ 1997, 453, Blaauw/Ontvanger.

De normale deurwaarder komt geen bevoegdheid toe in belastingzaken, doch uitsluitend
de belastingdeurwaarder.
Derden, wier goederen door het beslag van de belastingdienst worden getroffen, kunnen
tegen de uitoefening van het bodemrecht opkomen.
Daartoe dient een beroepschrift te worden gericht aan de directeur der belastingen binnen zeven
dagen na beslaglegging (die termijn wordt gelukkig niet strikt gehanteerd). Een andere mogelijkheid
die de derde openstaat is het dagvaarden in verzet van de ontvanger, al dan niet in kort geding (art.
456 jo. 438 Rv). De rechter toetst slechts of is voldaan aan de vereisten van art. 22 Inv.W. en of de
ontvanger heeft gehandeld in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dat laatste
doet zich onder meer voor wanneer het beslag is gelegd in strijd met ter zake bekend gemaakte
beleidsregels, zoals de Leidraad Invordering. Als uitgangspunt wordt in de Leidraad gehanteerd dat
reële eigendom van een derde op een onder het bodemrecht vallende zaak wordt geëerbiedigd
Onder reële eigendom van de derde is te verstaan de situatie dat de betreffende zaak zowel zijn
juridisch eigendom is als in economisch opzicht in overwegende mate aan hem toebehoort. Daarvan
is sprake ten aanzien van de verkoper die het recht van reclame (art. 7:39-44 BW) inroept en ingeval
van huur of operational lease (niet ingeval van financial lease). De Leidraad vermeldt overigens
tevens gevallen waarin reële eigendom niet wordt ontzien en het bodemrecht dus wel wordt
uitgeoefend, namelijk (1) zaken die door een derde op grond van enige titel ter beschikking zijn
gesteld aan de belastingschuldenaar terwijl daarnaast tussen dezelfde partijen een afname van
bepaalde artikelen is overeengekomen (zogenaamde bierbrouwerijcontracten), (2) zaken die
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zie o.a. Hof ’s-Gravenhage, 8 januari 1985, KG 1986, 162, NMB/Ontvanger, Hof ’sHertogenbosch, 3 juni 1993, KG 1994, 47, AMS International/Ontvanger.
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toebehoren aan de in gezinsverband levende echtgenoot van de belastingschuldenaar, (3) zaken
waarbij de eigendom van de derde is gefingeerd om verhaal te frustreren en (4) zaken die aan de
belastingschuldenaar ter beschikking zijn gesteld terwijl tevens overeengekomen is dat de
zeggenschap in de onderneming feitelijk berust bij degene die de zaken ter beschikking stelde.
Het verzet schorst de tenuitvoerlegging niet.

De belastingdienst kan zich, terzake motorrijtuigenbelasting, bovendien bij voorrang
verhalen op het motorrijtuig dat ten name van de belastingschuldenaar staat
geregistreerd (art. 22a Inv.W.).
Omdat de registratie niets zegt over de feitelijke eigendomsverhoudingen ten aanzien van een
motorrijtuig, is ook hiermee een situatie gecreëerd die vergelijkbaar is met het bodemrecht: verhaal
op het motorrijtuig dat niet in eigendom toebehoort aan de beslagschuldenaar is mogelijk.
Indien de werkelijke rechthebbende ten aanzien van het motorrijtuig andere voor verhaal vatbare
goederen van de belastingschuldenaar aanwijst, is uitwinning door de belastingdienst uitgesloten.

26.

Loonbeslag

Loonbeslag is een bijzondere vorm van beslag op vorderingen, geregeld in art. 475b –
475g Rv.
Anders dan de naam doet vermoeden kan het niet enkel gelegd worden onder de werkgever op de
loonaanspraken van de schuldenaar, maar onder ieder die een periodieke betaling aan de
schuldenaar verschuldigd is. Het is geen bijzondere beslagvorm, maar een onderdeel van de
algemene regeling van het derdenbeslag.

In het beslagrekest dient te worden aangegeven dat conservatoir beslag op een
vordering tot periodieke betaling wordt gewenst. Immers, de beslagschuldenaar moet
voor de verlening van het verlof tot het leggen van beslag worden opgeroepen (art. 720
Rv).
Ten aanzien van de betekening gelden bijzondere voorschriften. Bovendien is de
beslagschuldenaar gehouden medewerking te verlenen door zijn bronnen van inkomsten
op te geven.
Overbetekening van het beslag aan de beslagschuldenaar is niet op straffe van nietigheid
voorgeschreven (art. 475i Rv).
De beslagschuldenaar is verplicht tot opgave van de bronnen van inkomsten (art. 475g Rv).

De deurwaarder is verplicht tot het doen van opgave van de beslagvrije voet aan de
beslagschuldenaar (art. 475g Rv).
Per 1 januari 1996 is de regeling voor de beslagvrije voet op periodieke inkomsten gewijzigd.
Uitgangspunten daarbij zijn de nieuwe normbedragen van de Algemene Bijstandswet. Dat heeft het
er allemaal niet overzichtelijker opgemaakt.
De beslaglegger is onverwijld (art. 475d lid 5 Rv) tot aanpassing van de beslagvrije voet verplicht,
indien de beslagvrije voet wordt verhoogd;

De verplichting (van de derde) tot betaling aan de beslaglegger gaat in:


bij executoriaal beslag: na het afleggen van de verklaring, op afroep van de
beslaglegger;
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bij conservatoir beslag: vier weken na het verstrijken van de termijn van art. 722 Rv
(art. 723 Rv).

Alimentatiebeslag

Zie art. 479 b e.v. Rv, alimentatiebeslag is een bijzondere vorm van loonbeslag. Het is
een beslag niet op, maar ter verzekering van een alimentatievordering. Ook alimentatie
zelf kan beslagobject zijn (van alimentatiebeslag of een ander beslag). Immers, ook
alimentatie valt onder de omschrijving van art. 475 b lid 1 Rv.
Verschillen met loonbeslag zijn:





De beslagschuldenaar kan te allen tijde in verzet komen op de gronden van art. 479
d Rv;
Verzet van de beslagschuldenaar schorst de executie, tenzij... (art. 479 f Rv);
De derdebeslagene is vanaf het beslag tot afdracht aan de beslaglegger verplicht
(art. 479 e lid 1 Rv);
De kantonrechter is de bevoegde rechter, indien de derdebeslagene niet aan de
afdrachtplicht voldoet (art. 479 f Rv).

Indien het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen op grond van art. 1:408 BW
alimentatiebeslag legt, heeft het Bureau de keuze:
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of alimentatiebeslag
of vereenvoudigd alimentatiebeslag (art. 479 g Rv).

Maritaal Beslag

Doel van maritaal beslag is het bij elkaar houden van bestanddelen behorende tot het
huwelijkse vermogen totdat over ieder bestanddeel afzonderlijk is beschikt door toedeling
aan één der (voormalig) echtgenoten.
Als nog geen echtscheidingsverzoek is ingediend is ex art. 700 jo. 768 Rv de voorzieningenrechter
van de woonplaats van verweerder bevoegd, dan wel de voorzieningenrechter van de plaats waar de
goederen zich bevinden.
Als een echtscheidingsverzoek is ingediend, is uitsluitend bevoegd de voorzieningenrechter van de
rechtbank waarbij het echtscheidingsverzoek is ingediend (art. 768 Rv).

De hoofdzaak bij maritaal beslag is uitsluitend het scheidingsverzoek. Het beslag blijft
liggen tot de verdeling van het beslagen goed.
Het gaat niet over in executoriaal beslag: door de verdeling eindigt het beslag.

Maritaal beslag is geen beletsel voor cumulatief beslag door schuldeisers van de
gemeenschap of van een der echtgenoten.
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29.

Strafrechtelijk beslag

Krachtens art. 94a SV kan tot verhaal van een in het kader van bij strafrechtelijke
veroordeling op te leggen geldboeten (lid 1) en tot ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel (lid 2 ) beslag worden gelegd op alle goederen.
Daarnaast kent art. 94 SV een strafrechtelijk beslag op alle voorwerpen die kunnen dienen om de
waarheid aan het licht te brengen of waarvan de verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer
kan worden bevolen.

Op het strafrechtelijk beslag zijn de gewone regels van het conservatoir beslag van
toepassing met een paar uitzonderingen.

30.

Bestuursrechtelijk beslag

Een bestuursorgaan kan uit hoofde van de kosten van bestuursdwang of uit hoofde van
verbeurde administratieve dwangsommen een vordering hebben. Voor het verhaal van
die vorderingen is het bestuursorgaan aangewezen op de normale regels van
rechtsvordering.
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VI.
31.

Meerdere vorderingen
Cumulatief beslag

Cumulatief beslag is mogelijk
op een roerende zaak

tot aan de uitwinning,

op een registerzaak
tot het moment van inschrijving van een koopovereenkomst
ex art. 7:3 BW (Vormerkung);
bij gebreke van Vormerkung tot aan de uitwinning;
op vorderingen

tot aan de inning.

Cumulatief beslag kan – en moet – gelegd worden tot op het tijdstip van de uitwinning
(artt. 457, 513 en 478 Rv).
De
genoemde
artikelen
betreffen
executoriale
verhaalsbeslagen geldt hetzelfde ex art. 702 Rv.

verhaalsbeslagen.

Voor

conservatoire

De cumulatieve beslaglegger moet - naast de formaliteiten voorgeschreven voor een
beslag op goederen van de betreffende soort - bijkomende verplichtingen in acht nemen:



onverwijlde overbetekening aan de deurwaarders die eerdere beslagen hebben
gelegd;
eventueel: overbetekening aan de bewaarder.
Zie art. 457 lid 1 Rv. Voor onroerende zaken en vorderingen geldt een dergelijk voorschrift niet. Toch
ligt het voor de hand art. 457 Rv analogisch toe te passen.

In geval van cumulatief beslag geldt als beginsel dat de oudste executoriaal beslaglegger
de executie vervolgt (art. 458, 513 Rv). Uit dit beginsel volgt de volgorde, waarin de
beslagleggers optreden:
(1) cumulatie van executoriale beslagen: de oudste executoriale beslaglegger vervolgt
de executie;
(2) cumulatie van executoriale en conservatoire beslagen: de oudste executoriale
beslaglegger vervolgt de executie, ook indien het executoriale beslag na het
conservatoire is gelegd;
(3) cumulatie van conservatoire beslagen; de beslaglegger wiens conservatoir beslag
het eerst overgaat in executoriaal beslag, vervolgt de executie.
Het beginsel kent uitzonderingen, want een overnemingsbevoegdheid wordt toegekend aan:




pand- en hypotheekhouders (art. 459, 509 Rv);
aan de opvolgende beslaglegger, indien de oudste beslaglegger de executie niet met
voldoende voortvarendheid vervolgt (art. 459, 513 Rv).
De wijze van overneming wordt verschillend geregeld; voor executie van vorderingen ontbreekt een
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regeling.
De beslaglegger die de executie vervolgt, mag zich de executie-opbrengst niet toe-eigenen. Die
opbrengst valt onder de uitdelingsregeling, waaraan alle beslagleggers, ook de cumulatieve,
deelnemen.
Bij de executie wordt het “ieder voor zich” beginsel verlaten: de executerende deurwaarder int ten
behoeve van zowel andere beslagleggers als beperkt gerechtigden (art. 480 Rv) - met in achtneming
van de jegens ieder afgelegde verklaringen. De executerende deurwaarder moet - bij cumulatie van
beslagen en/of andere belanghebbenden - de opbrengst van de executie storten op een
kwaliteitsrekening (art. 480 lid 2 Rv).

Als de executant tevens separatist is, dan wordt hem - ook als er andere
belanghebbenden zijn - dat uitgekeerd waarop hij als separatist recht heeft. Indien hij naast die specifieke vordering - ook nog andere vorderingen heeft op de geëxecuteerde
is hij niet bevoegd tot verrekening, maar dient het overschot gereserveerd te worden
voor de gezamenlijke schuldeisers, waaronder de executant zelf.
Als de belanghebbenden geen overeenstemming kunnen bereiken over de uitdeling van het
overschot, dient een rangregeling te worden vastgesteld (art. 481 e.v. Rv).Naast bestaande
vorderingen staan toekomstige vorderingen. Deze zijn noch voor beslag, noch voor verpanding bij
voorbaat vatbaar, behalve in het uitzonderingsgeval dat zij “uit een ten tijde van het beslag of de
verpanding reeds bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zullen worden verkregen” (art. 475 lid 1
Rv, 3:239 lid 1 BW).

Cumulatief beslag op vorderingen
In geval van cumulatief beslag wordt de derde tegen over alle beslagleggers (en
tegenover de beslagschuldenaar, art. 477 b lid 2 Rv) bevrijd door betaling aan een der
deurwaarders (art. 478 lid 2 Rv).
De deurwaarders moeten het verder onderling uitvechten. De derde staat er buiten. De derde, die
weigert aan de afdrachtplicht te voldoen, wordt tot nakoming veroordeeld (art. 477 a lid 4 Rv).

De derdebeslagene (of de schuldenaar van een verpande vordering) mag overgaan tot
verrekening (zie art. 6:130 BW, dat zowel voor verpanding als voor beslag geldt):
alle vorderingen (ongeacht het tijdstip van opeisbaarheid), die voortvloeien uit
dezelfde rechtsverhouding als de beslagen vordering,
andere vorderingen, mits zij aan de derde zijn opgekomen en opeisbaar zijn geworden
vóór het beslag.

32.

Uitdeling

Algemeen
Doel van verhaalsexecutie is steeds de verkoop van goederen van de schuldenaar of de
inning van vorderingen om uit de opbrengst de executant zo veel mogelijk te voldoen. De
uitdeling is aan enkele duidelijke regels gebonden.


De executieambtenaar voldoet uit de opbrengst vooraf de kosten van executie. Er
blijft vervolgens een netto executieopbrengst over (verder executieopbrengst te
noemen).
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Indien de executant de enige verhaalzoeker is, wordt de executieopbrengst aan
hem uitgekeerd tot het beloop van hoofdsom, renten en kosten. Een eventueel
overschot wordt uitgekeerd aan de geëxecuteerde.
In geval van pluraliteit van schuldeisers moet worden onderscheiden:
o De hoogste gerangschikte parate executant heeft geëxecuteerd; in dat
geval wordt aan hem het hem toekomende (hoofdsom, renten en kosten)
uitgekeerd, een eventueel overschot wordt – in afwachting van een
rangregeling – belegd op een kwaliteitsrekening;
o Een andere schuldeiser heeft geëxecuteerd: de gehele executieopbrengst
wordt – in afwachting van een rangregeling – belegd op een
kwaliteitsrekening.
Met betrekking tot de gelden die worden belegd op de kwaliteitsrekening, moet een marktconforme
rente worden bedongen, aldus HR 29 januari 2010, Staat/Lehman Brothers, NJ 2011, 236 m.nt. A.I.M.
van Mierlo, JOR 2010, 170.

Rangregeling
De wet laat aan belanghebbenden bij de executieopbrengst van een goed de gelegenheid
in onderling overleg de besteding van de executieopbrengst te regelen (zie bijv. art. 481
Rv) Een rangregeling wordt eerst noodzakelijk wanneer in onderling overleg geen
overeenstemming wordt bereikt.
De “Rangregeling” is een uitdelingslijst, buiten faillissement, opgesteld door een rechtercommissaris en vastgesteld na tegenspraak van belanghebbenden, zo nodig na
renvooiprocedures (artt. 482 – 490a Rv).
De procedure vindt ook toepassing in geval van executie door een hypotheekhouder van een
registerzaak (openbaar of onderhands krachtens machtiging van de voorzieningenrechter), zie art.
3:270 en 271 BW jo art. 551 Rv.
De opening van een rangregeling wordt verzocht aan de voorzieningenrechter bij verzoekschrift, zie
artt. 480 lid 2 en 481 lid 2 Rv.

Voor een zuiver onderhandse verkoop – al dan niet onder druk van de hypotheekhouder –
kent de wet geen rangregelingsprocedure. Over het algemeen wordt aangenomen dat de
wettelijke procedure ook niet analogisch kan worden toegepast (zie Broekveldt WPNR
2006/6675, pag. 562).
Een rangregeling zal in dat geval in kort geding gevorderd moeten worden waarbij m.i. alle
belanghebbenden zullen moeten worden gedagvaard (vgl. art. 438 lid 5 Rv en art. 705 lid 3 Rv).
Indien het een beslag betreft op een registerzaak, waarbij sprake is van een Vormerkung en latere
beslagleggers onder derden op de koopsom (dus onder de koper en/of de notaris) dienen dus te
worden gedagvaard de schuldenaar, de hypotheekhouder en andere beperkt gerechtigden en
beslagleggers op de onroerende zaak en de p de koopsom, evenals de derden onder wie beslag is
gelegd. Die laatsten zullen de uitkomst van de rangregeling moeten “gehengen en gedogen”.
Een andere mogelijkheid is wellicht dat in kort geding gevorderd wordt een rechter-commissaris te
benoemen ten overstaan van wie de rangregeling moet worden vastgesteld, met overeenkomstige
toepassing van de wettelijke bepalingen. Dit verhoudt zich evenwel slecht met de bezwaren tegen
analogische toepassing van de wettelijke rangregelingsprocedure.
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Voorrecht
De noodzaak van een rangregeling vloeit voort uit art. 3:278 BW, waarin is bepaald dat
voorrang voortvloeit uit pand, hypotheek en voorrecht en uit andere in de wet
aangegeven gronden.
Daarbij geldt als uitgangspunt:



Pand en hypotheek gaan boven voorrecht (art. 3:279 BW);
Voorrecht op bepaalde goederen gaat boven voorrecht op alle goederen (art. 3:280
BW)

Preferentielijst
In allerlei wettelijke bepalingen is een ratjetoe aan voorrecht gecreëerd, die hierna in
schema worden gezet.
De voorrechten worden voldaan in de volgorde van de nummers waarin zij zijn geplaatst.
Indien een nummer door hoofdletters is onderverdeeld, worden de vorderingen in het
algemeen in die alfabetische volgorde voldaan. Vorderingen die onderling concurrent zijn,
zijn opgenomen met opsommingstekens.
Men dient er steeds rekening mee te houden dat de preferentielijst slechts een
betrekkelijke waarde heeft. Retentierechten en gezuiverde beperkte rechten – met de
daaraan toegekende preferente waardevergoedingsaanspraak – kunnen de vermelde
volgorde verstoren.
Als aandachtspunt geldt:


Rijksbelastingen: daaronder vallen ook:
o In- en uitvoerrechten, op grond van art. 1 lid 2 Algemene Wet inzake
Rijksbelastingen;
o milieubelastingen, op grond van de Wet belastingen op Milieugrondslag,
die betrekking heeft op Grondwaterbelasting, Belasting op leidingwater,
Afvalstoffenbelasting, Brandstofbelasting en Energiebelasting.;
o verontreinigingsheffing, op grond van art. 26 Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren
o diverse heffingen, die geïnd worden als bestuurlijke boeten met toepassing
van hoofdstuk VIIIA van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. Het
betreffen de heffingen als bedoeld in artikelen 14, 22, 29 en 35 van de
Meststoffenwet en de Varkensheffing als bedoeld in art. 91a van de
Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren.

Op belastingen van provincie en gemeente is het voorrecht van art. 21 Invorderingswet
niet van toepassing. De heffing en invordering vindt weliswaar plaats als was sprake van
een Rijksbelasting (art. 227a Provinciewet, art. 231 Gemeentewet), maar toepasselijkheid
van art. 21 Invorderingswet is uitdrukkelijk uitgesloten (art. 232 Provinciewet en art. 249
Gemeentewet).
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No.
1
2
3
4

Verhaalsobject
Behouden goed
Onroerende zaak
Onroerende zaak
A
B

6
7
8
9
10
11

12
13

A
B
C
D
E
D

14

15

E
F
A
B
C
D
E
A
B

C

D

Vordering uit hoofde van
Kosten tot behoud
Kosten van onderhoud
Waterschapsbelasting ten laste
onroerende zaak
Onroerende zaak
3:279 BW
Hypotheek
Onroerende zaak
5 lid 2 Tijdelijke Wet Huurkoopsom
Huurkoop Onroerende Zaken
Verpand goed
3:279 BW
Pandrecht
Goed waarop beperkt 3:282 BW
Waardevergoedingsaanspraak
recht rustte
Bewerkte zaak
3:285 en 286 lid 2 BW
Kosten van bearbeiding
Appartementsrecht
3:286 lid 1 BW
Bijdrage appartementseigenaar
Vordering van laedens 3:287 BW
Schadevergoedingsvordering
op WA verzekeraar
laedens
Loon van schepeling
387/429 Koophandel
Boetes
en
schadeloosstelling
arbeidsovereenkomst
Alle goederen
Alle goederen
Alle goederen

Wetsartikel
3:284 BW
25 Wegenwet
138 Lid 3 Waterschapswet

3:288 sub a BW, 16 lid 2 Fw
21 Invorderingswet
31 Wet op de Accijns

van

op
uit

Kosten faillissementsaanvraag
Rijksbelastingen
Door
vergunninghouder
betaalde
accijns
Alle goederen
24 Wet Verbruiksbelastingen Door
vergunninghouder
betaalde
Alcoholvrije Dranken
belastingen
Alle goederen
66, 81 Werkloosheidswet
Premie sociale verzekeringen door UWV
Alle goederen
39c Ziektewet
Ziekte
-uitkering,
-premie
en
vergoeding door UWV
Alle goederen
26
Wet
Verontreiniging Verontreinigingsheffing
Oppervlaktewateren
Alle goederen
229 Landinrichtingswet
Landinrichtingsrente
Alle goederen
3:289 BW
Heffingen EGKS
Alle goederen
32a Douanewet
Vorderingen douane-expediteur
Alle goederen
3:288 sub b BW
Kosten lijkbezorging
Alle goederen
3:288 sub c, d BW
Pensioen
Alle goederen
3:288 sub e BW
Arbeidsloon
Alle
goederen 450 lid 3 Koophandel
Vordering
van
schepeling
tot
zeewerkgever
schadeloosstelling wegens schipbreuk
Alle goederen
34 Wet Werk en Inkomen Terugvordering uitkering
Kunstenaars
Alle goederen
30 Wet Inkomensvoorziening Terugvordering uitkering
Oudere
en
Gedeeltelijk
Arbeidsongeschikte
Gewezen Zelfstandigen
Alle goederen
30 Wet Inkomensvoorziening Terugvordering uitkering
Oudere
en
Gedeeltelijk
Arbeidsongeschikte
Werkloze Werknemers
Alle goederen
60 Wet Werk en Bijstand
Terugvordering uitkering

