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De kantonrechter in het beslag-
en executierecht

Bewaring

! en verzoek tot benoeming van een bewaarder ten aan-

l- zien van in conservatoir beslag te nemen of in conser-

vatoir beslag genomen zaken dient over het algemeen te

worden gericht aan de voorzieningenrechter van de recht-
bank (art. 709 Rv). In geval van executoriaal beslag kan

de deurwaarder zelfstandig besluiten tot het aanstellen van

een bewaarder, indien dat voor het behoud van de beslagen

zaken redelijkerwijs noodzakelilk is (art.446 Rv), of kan in
kort geding ten overstaan van de voorzieningenrechter van

de rechtbank bewaring worden gevorderd (art.853 Rv).

Indien evenwel sprake is van beslag op beesten, land-
bouwwerktuigen of vruchten te velde, is uitsluitend de

kantonrechter bevoegd tot benoeming van een bewaarder
(art.451 Rv en art. 71,2 Rvl.t Onder beesten moeten in
principe alle dieren worden verstaan waarop beslag

mogelijk is; in dat verband valt ook te denken aan

huisdieren waaronder honden, katten en paarden als de

omschrijving in het beslag-exploot dan wel beslagrekest de

ruimte daarvoor opent.
Met name de regeling ten aanzien van vruchten te velde

is complex. Tot het moment van afscheiding van de grond
maken de veldvruchten deel uit van de onroerende zaak
(art. 3:3 B\l), terwijl de geoogste vruchten toebehoren aan

de grondgebruiker. Dat kan de eigenaar van de grond zijn
of degene die een zakeliik recht heeft op de grond (vrucht-

gebruiker, erfpachter), maar het is niet uitgesloten dat de

grond in gebruik is gegeven aan een ander, bij voorbeeld
krachtens een pacht- of huurovereenkomst.

Ten aanzien van vruchten te velde is art 451 Rv van

toepassing als executoriaal beslag tot verhaal van een

geldvordering wordt gelegd ten laste van de grondeigenaar

I Zie ook H.A. Stein , Sdu Commentoor Burgeilijk Procesrccht, aft.451 Rv. en J.W

Westenberg sdu Commentaot Eurgerlijk Procesrecht, aít. 712 Rv.
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op de grond (art. 507 Rv).2 Indien het executoriaal beslag

strekt tot afgifte van de veldvruchten, kan het ten laste

van de grondeigenaar of zakelijk gerechtigde worden
gelegd ex art.494 Rvr en kan mede ten behoeve van een

ordelijk verloop van de oogst een bewaarder worden
benoemd door de kantonrechter (arr. 494 lid 3 Rv). Als

evenwel conservatoir beslag tot afgifte op de veldvruchten
of beplantingen wordt gelegd kan de bewaarder worden
benoemd door de voorzieningenrechter, doch uitsluitend

lndien evenwel sprake is van beslag op beesten,
landbouwwerktuigen of vruchten te velde, is

uitsluitend de kantonrechter bevoegd tot
benoeming van een bewaarder

indien daarom wordt verzocht bij hetzelfde rekest als

het beslagverlof wordt gevraagd (art. 732 Rv). Indien

- zoals in de praktilk gebruikelijk isa - de bewaring
wordt verzocht bij een apart rekest, komt de bevoegdheid

tot benoeming van een bewaarder ten aanzien van de

veldvruchten niet toe aan de voorzieningenrechter maar

uitsluitend aan de kantonrechter krachtens de hoofdregel
van art. 451 Rv.s Ten laste van andere grondgebruikers

dan de eigenaar of zakelijk gerechtigden, kan pas beslag

J.W. Westenberg, 5du Commentaor Buryerlijk Procesrecht, art. 507 Rv.

J.W. Westenberg 5du Commentaor Burgerlijk Procesrecht art. 494 Rv., waar

ook de conversie van dit beslag na de oogst en de rol van de bewaarder

àan de orde komt.

Vanwege het feit dat art. 709 lid 3 bepaalt dat een verzoek tot aanstelling

van een bewaarder niet wordt toegewezen dan nadat de beslagene is

gehoord, hetgeen de aanstaande beslagene in de verleiding zou kunnen

brengen voorafgaand aan het horen de in beslag te nemen zaken elders

onder te brengen indien bij één rekest zowel wordt verzocht om beslag

als om benoeming van een bewaarder.

Men zou echter de voorzieningenrechter kunnen vragen op een later

tijdstip te horen, nadat het beslag al is gelegd. Zie in die zin J.W. Westen-

berg, Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrccht, aft.732Rv.



tot afgifte worden gelegd nad:rt de vruchten zijn geoogst

en dus ziln afgescheiden virn de grond. Dat neen.rt niet
weg dat onder de eigena:rr of zakelijk gerechtigde op de

vruchten derdenbeslag kirn worden gelegd ten laste van

de schuldenaar. ln dat geval zal de benoeming van een

eventuele bewaarder moeteu plaats vinden langs de weg

van art. 709 Rv, en dus door de voorzieningenrechter.

Aan de kantonrechter is voorbehouden om in
specifieke gevallen de beslagvrije voet te bepalen

De beslissing tot iranstelling van een bewaarder wordt
genonlen op verzoekschrift en na verhoor of behoorlijke
oproeping voor verhoor van de beslagene. Bevoegd is de

kantonrechter virn de plaats waar de voorziening moet

worden getroffen, d.w.z. de plaats waar zich de dieren,

werktr,rigen of vruchten bevindent', eventueel naast de

kantonrechter van de woonplaats van de geëxecuteerde
(art. 99 Rv).? Als het verzoek rnoet worden behandeld

door de voorzieningenrechter in samenhang met een

beslagrekest, volgt de bevoegdheid uit art. 700 lid 1 Rv.

Bij de aanstelling virn de bewaarder moet rekening worden
gehouderr met de belangen van de beslagene. De bewaarder
moet 'een geschikte persoon' zijn, dat wil zeggen dat hij
voor zijn taak berekend is err hij moet bovendien voldoende
instructies en aanwijzingen krijgen voor het behoud van de

zaak en voor bescherming tegen verlies en beschadiging.s

Tegen de aanstelling van een bewaarder staat geen

hogere voorziening open (art.4-51 lid 2 Rv,709 lid 3 Rv),
tegerr de afwijzing van het verzoek dus wel. In geval de

geëxecuteerde voor de behandeling van het verzoek niet
behoorlilk is opger<lepen, konrt hem bovendien een beroep

toe op cle doorbraak j urisprr.rderrtie."

De tairk van de bewaarrder is afhankelijk van het

beslagobject. lrr geval van bewaring van dieren zal de

nodige verzorging moeten worden verschaft. Naast het

voederen moeten honden worden uitgelaten, koeien worden
gemolken, paarden worden bereden, stallen worden schoon

gemaakt, vleesdieren na het vetmesten worden verkocht.
Bij bewrrring van afgescheiden vruchten zullen de vruchten
moeten worden ingeschuurd, de vruchten voor verkoop
gereed worden gemaakt en de vruchten moeten worden
verkocht, zo opslaan niet mogelijk dan wel prijsdrukkend
is. Werktuigen voor de landbouw zullen voor de nodige

bedrijfsvoering v:rn de geëxecuteerde tijdig beschikbaar

8
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Vgl. HR 1 mei 1 896, W 681 1 Flament/Roupp; HR 23 november I 91 7, N-/

1 91 8, 6, W. 'lQ2Q2 Oudenhoven/Erosst HR 27 januari I 938, NJ I 938, 976

Van DoornNan den Biezenbosch.

De bevoegdheidsregels van art.438a Rv missen toepassing omdat die

alleen voor verzoeken aan de voorzieningenrechter zijn geschreven.

Analogische toepassing lijkt echter in de rede te liggen.

Zie HR 2 oktober 'l 998, N-/ 1 998, 852.

Zie o.a. HR 29 maarl 1985, NJ 1986,242 Enko en Aramides/Du Pont; HR24

maart 1 995, N./ 1 998, 41 4 Saueressig/Folbo; HR 22 oktober '1999, NJ 1999,

798; HR 30juni 2000,NJ2OOO,674.

moeten worden gesteld. Als voorzienbaar is dat het in de

rede ligt dat vruchten verkocht zullen worden of werktuigen
voor de bedrijfsvoering nodig zr.rllen zijn, is het raadzaam

daaraan bii het indienen en de bel.randeling van het

verzoekschrift aandacht te besteden. De medewerking van

de geëxecuteerde kan irnmers essentieel zijn en bovendien

voorkomt nren op deze manier nodeloze korte gedingen

over zaken wirardoor de geêxecuteerde zich overvallen

voelt.

Beslagvrije voet

Geschillen over de hoogte van een beslagvrije voet in geval

van beslag op een periodieke betaling, zullen over het

algerreen worden voorgelegd aan de voorzieningenrechter
in kort geding, in geval van executoriaal beslag op grond

van art. 438 Rv, in geval van conservatoir beslag ex art.
70.5 Rv.

Dirt neemt rriet weg dat het aarr de kantonrechter is

voorbehouderr om in specifieke gevallen de beslagvrije voet

te bepalen. Dat doet zich voor als onder een Nederlandse

derde beslag is gelegd op een periodieke uitkering ten laste

van een schuldenaar die woonachtig is in het buitenland (art.

475e Rv) of als de periodieke betaling niet is omschreven

in art. 475c Rv en de schuldenaar onvoldoende andere

middelen van bestaan heeft (art.475f Rv)r" - beide in art.
720 Rv van toepassing verklaard op conservatoir beslag tot
verhaal onder een derde.

De reden voor het in beginsel uitslr"riten van een beslagvrije

voet bii schr.rldenaren die in het buitenland wonen in art.
475e Rv, bliikt uit de Parlementaire Geschiedenis:"

Dc'huicliqe rcclt,linq blijkt in clc praktijk onbillllk te workcn ten op

zrclrte v.n bil voorbt-.elcl àlinrr'ntatieqer.oclrtiqden, inciicn cle schul

clcn,rar buiten Nerjr:rlarrrl is c1,r,rn lvonen cn claar ancloro inkonrsten

htlft, tenvijl zijn Neclerlanclse inkonrstorr rlonnger zijn clan de be

slac;vr le voet. l )it praktijkvoorbccld httft 0rtoe geleicl aan schulde

n,rron l)urten Ncrlurlancl in btclinsel slecht,, cen beslaqvri1e voet toe

te'klnnen, als rlL. k;rntorrrechter hun rlie op ltLrrt verzoe.k tookent.

[)r'voorqestolrit.ri,clolrng zou bt:slagencn lrrrten Nec]erl;rrrcl bevoor

clc'lnr, r.rcJlen zij in Nederl,rncl clt'vo lc bcsl.rqvrije voet zouden qe

niL,ti'f zon(l€'r (l,rt iekenir.rq n,orclt gehor-tcl,'ll nret inkolrston burten

Ncrli,rl;rnd. (...) ArtlkeI 475c (th.rrs 475e) slLrit claaronr <lt,beslagvrije

vo(,t voor buitt,n Ncderlancl wonenden uit, tenzi1 zlj a.urtonen d,lt

zij rloor het bos.rtl op hun Neclerlanclse nkonlsten in totaal rrindcr

ovt'rhouclen cl.rn cie beslagvrj{' voet. Doorlaans zal clr.zc oplossing

irr overleg nrot rlt'schulclciscr worclen bereikt; zo nodic; nrott cle kan

torrraalrler. boslisst,n.

l0 Zie nader J.W. Westenberg, sdu Commentaot Burgerlijk Prccesrccht, arl.

475 e en art. 475f Rv.

I 1 WO 17897 Algemene regeling van beslag op loon, sociale uitkeÍingen en

andere periodieke betalingen, MvT, pag. I 1 en pag.20.

l2 Mvl pag.11.

l3 MvT, pag.20.
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Uit de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie volgt
evenwel dat art. 12 EG-Verdrag, in san-renhang met art292
EG-Verdrag en met (thans) de E,X-Vo zich verzer regen

verschillen in behandeling van ingezerenen van Europese
landen in geval van beslag. Zo is in HvJ 10 februari 1994,
N.l 1,994, 385 (Mund/Hatrexl (r.o. 14) bepaald:

Volgens vaste rechtspraak verbieclt cleze bepaling (art.7 Oud EG

Verdrag, thans art. l2 EG VerdraqJ) binnen cle werkir.rgssfeer van het

Verdrag elke cliscrintinatte op groncl van nation.rliteit. Deze bepa

lirrq verbiedt niet alleen zichtbarc discrin.tin.ttie op grond v.lr lrati

onaiiteit, cloch ook alle verkapte vonlen van discrir-nin.rtic, die cloor

toepassing van,rndere onderscheiclrngscriteria in feite tot hetzelfcle

resLrltaat leiden."

Onder deze omstandigheden valr re verdedigen dar
ten aanzien van binnen de Er.rropese Unie wonende
schuldenaren art. 47 5e Rv :rls discrir-r-rir-ratoir buiten
beschouwing moet worden gelaten.

Ten aanzien van de periodieke betalingen die een aanpassing
van de beslagvrije voet rechtvaardiger-r, heeft de wetgever in
de parlementaire geschiedenis verrneld:

Fr ziln enkele periodieke cn ongereqelde. bet.tlingen die niet ziln

qenoenrd in artikel 475b (thans 475c), eerste lid. Gedacht karr bij

voorbeeld worden aan de poriodieke betalinqcn aan een pelsron

houder of aan de nreer oí mincler qereqelde r-ritqekeerde beloningen

van vertalers, schrijve rs of con]ponisten. (...) Op rleze betaling(r n is

beslag onbeperkt toegestaan. Om te voorkonrcn dat dit de schulde

naar ertoe noopt bijst.rnd te vraqJeÍr, wordt (...) bepaald, clat hij dc

rechter kan verzoeken om toellassing van art.475b (th.rns 475c). Toe

passinq (...) houdt in dat zijn, in voorkornencl geval sanrengestelde,

inkonrsten waarop beslaq is geleqd, beslaqvrij worden genraakl tot
de grens van de beslaqvriie voet (...). '

Blijkens de rechtspraak wordt het artikel slechts sporadisch
toegepast, en dan ogenschijnlijk enkel in Arnhem, waar
zorgtoeslag en hr-rurtoeslag als wederkerende betalinger-r

zijn gekwalificeerd. r6

Verklaringsprocedu re

Indien de derde-beslagene geen verklaring aflegt over
hetgeen door het beslag is getroffen, of als de beslaglegger
van oordeel is dat de afgelegde verklaring onjuist is, kan de

beslaglegger een verklaringsprocedure aanharngig rlaken ex
art. 477a Rv. Voor de vraag bii welke sector de procedure

aanhangig rroet worden genraakt, is de rechtsverhouding
tussen de beslager-re en de derde-beslager-re var-r belang.

Indien de vorderingen van de beslagene op de derde-besla-
gene naar hun aard of het beloop tot de bevoegdheid van
de kantonrechter horen, zal ook de verklaringsprocedure
bij de kantonrechter aanhangig gemaakt moeren worden
(aldus art. 477aIid 5 Rv).r7 Dat betekent dat bevoegdheids-
regels van art. 93 Rv onverkort van toepassing zijn en de

kantonrechter bij uitsluiting bevoegd is als sprake is van
vorderingen van de beslagene op de derde-beslagene

. tot € 25.000 - tenzij de rechtstitel dat bedrag re boven
gaat èn die titel wordt betwist, ongeacht de aard van
het vorderingsrecht;

. uit hoofde van arbeidsovereenkonrst, agentuurover-
eenkomst, huurovereenkomst, pachtovereenkornst (art.
1019j jo 1019q Rv), ongeacht het beloop van de voÍ-
dering.

Onder deze omstandigheden valt te verdedigen dat
ten aanzien van binnen de Europese Unie wonende
schuldenaren art. 475e Rv als discriminatoir buiten

beschouwing moet worden gelaten

Als één van de vorderingen een'aardzaak'betreft en andere
vorderingen daarmee samenhangen, is de kantonrechter
bovendier-r ook ten aanzien van die andere vorderingen
bevoegd (art.94 Rv).

De derde-beslagene is in geval van alimenratiebeslag
op grond van art. 479e Rv verplicht om nier alleen uit
de periodieke betalingen de achterstallige alimentatie
te betalen, maar ook de maandelijks verschuldigde
alimentatie, zolang de beslaglegger dat verlangt. Uir HR 14

februari '1,997, NJ 1997,304 volgt dat wanneer de alimen-
tatiegerechtigde beslag legt, geen beslagvrije voet geldt; bij
de bepaling van de beslagvrije voet is immers al rekening
gehouden met de uitgaven van de alimentatieplichtige.rs De
derde die met de afdracht aan de beslaglegger in gebreke

blijft, dient te worden vervolgd voor de kantonrechter (art.
479f Rv\.t" Indien het LBIO een alimentatie-uitspraak door
middel van verhaalsbeslag executeert, is geen deurwaar-
derstussenkonrst vereist (art. 479g Rv).

Opheffing van beslag

De kantonrechter kan tevens bevoegd zijn een beslag op
te heffen. De opheffing kan immers niet alleen worden
gevorderd in kort geding ten overstaan van de voorzienin-
genrechter ex art 438 of 705 Rq maar kan ook in een re-

t4 Aldus ook HvJ 29 oktober 1 980, NJ 1 981, 655,JN AC7O25 Boussoc/Ger-

stenmeier, Lo.9.

MvT pag. 20.

Ktr. Arnhem 20 oktober 201 0, NJF 201 0, 458 en KtL Arnhem 25 juli 201 1,

LJN 8R5805. Men kan zich overigens afvragen of hier geen sprake is van

periodieke betalingen nu dergelijke toeslagen in vaste bedragen maan-

delijks plegen te worden uitgekeerd.

J.W Westenberg, 5du Commentoor Burgerlijk Procesrecht, arï.477aRv.
De beslagvrije voet geldt echter wel als een derde - bij voorbeeld de ge-

meente wegens verstrekte bijstand - verhaal zoekt. Anders Gieske, TekJt

en Commentoor Eurgerlijke rechtsvordering aant. 4 op art. 479b; Stein/
Rueb, Compendium Burgerlijk Procesrecht, par.17 .5.12, die stel len dat een

beslagvrije voet in acht genomen moet worden.

J.W Westenberg, Sdu Commentoor Burgerlijk Procesrecht art. 479f Rv.
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conventionele vorclering :lan de orde worden gesreld (art.
136 Rv) of bij wijze van voorlopige voorziening (art.223
Rv). Daarbij komt :rarr cle kantonrechter bevoegdheid toe
als cle hoofdziratk in geval van een conservatoiÍ beslag tot
zijn competentie behoort ex art. 93 Rv.

Een reconventionele vordering k:rn eventueel voorwaar-
clelijk worderr ingesteld. Narnelilk onder de voorwararde
dat de eiser irr corrvenric niet orrrvrrnkelijk wordt verklaar.d
of cle vorderirrg wordt afgewezen. Het verdier-rt echter
geen aanbeveling dit te doen omdat Ínet een bij voorrirad
r-ritvoerbaar verklairrde, toegewezen re conventionele
uitspririrk tot ophe'ffing het beslirg van de baan is en men
niet afhankelijk is van het al dan nier door eiser in conventie
in appel konren virn cle voor hem negertieve uitspraak.
De (kanton)rechter k:rrr zowel de beslaglegger veroordelen

De kantonrechter kan tevens bevoegd zijn een
beslag op te heffen

het beslirg op te hefferr als het beslirg zelf ophefferr. ln het
eerste gevirl wordt de beslaglegger veroordeeld het beslag

op te hefferr en daartoe het nodige te verrichten, doorgaans
onder verbenfte van een dwangsorlr. Dat is ecl-rter node loos
onrslachtig. De rechter k:rn het beslhg zelf ophefferr2') (een

varn de zeldzirrrre gevallen dalt ook een rechter in kort geding
een constitutief vonnis kirn wijzerr). Door de opheffing uit
te spreken in een vonnis is het beslag opgeheven. Indien
het beslag is ingeschreven in een register (aandelenregis-

ter, kadaster') zijn nog rradere harrdelingen noodzakelijk,
namelijk de opheffing ter kennis brengen van de houder
van het register, opdat het gelegde beslag ook in het register
kan worden doolgehaald.

De opheffing van het beslag werkt virnaf het momenr dar
de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, tenzij de
r:itsplaak nitvoerbaar bij voorraad is velklairrd.2r Indien in
hoger beroep de uitspraalk - waarbij het beslag r-rirvoerbaar
bij voorraad is opgeheven - wordt vernietigd, herleeft her

beslag. Rechten virn derden, ontstaan voorafgaand aan de

herleving van het beslag, moeren worden geëerbiedigd.I
Het is daarbij niet relevant of de derde, die na de ophefÍing
en voor de lrerleving, rechten heeft verkregen, bekerrd is
met het beslag.rr Het is evenrnin relevant of de rechten zijn
ontstaan vírírr de opheffing van her beslag. Het enige dat
geldt is dat de rechten zijn orrtstaan vóór de her:leving van

het beslag.ra

20 Vgl. HR lSoktober 1991, NJ 1992, 4 DeTelegraaf/ Ronzijn

21 HR 20 januari 1995, Nl 1995, 413 Smokehouse/ Culimer.

22 HR 23 februari 1996, N..l 1996,434 Deutsche Bonk/ Kivo.

23 HR26mei 2000,N12001,388 Arubo/Boeije.

24 HR5september2009,LJNBC9351 Forward/Lafronca.

ta

Zekerheid

Irr bepairlde gev:rllerr kan zran het r.ritoeferren van een

bevoegdheid de voorwaarcle worden verbonden clat
zekerheid wordt gesteld voor de schade die terr eevolge van
de uitoefening virn de bevoegdheid kirn worden geleden.

Zo kan de voorzieningenrechter de voorwirarde v:rn zeker-

heidstelling verbirrderr aan een beslagverlof (art. 701 Rv) of
aan de aanstelling van een bew:lardcr (art.709 Rv), terwijl
art. 6:51 B$/ een algenrerre regeling bevar voor het geval
zekerheidstelling verplicht is of geldt als voorwaarde voor
het intreden van een rechtsgevolg. Indien de zekerheidstel-
ling is lrepaald doclr cle kantonrechter, dient een eventueel
geschil over cle zekerheid bij clagvaarding ararrhar.rgig te

worden gernaakt voor de kantonrechte r (art.616lid 2 Rv).

Nalatenschap en gemeenschap

Nirirst deze regelingerr korlt de kantonrechter van oudsher
bij LritslLriting bevoegclheid toe ten i.rrrnzien v:rn verzegeling
(art. 658 Rv) en ontzegelirrg (art. 666 Rv) van zaken die
deel uitnraken van een n2llatenschap of gemeenschap.

Feiteliik is hier ook sprake van een soorr beslag met
vergelijkbare doe len als in het beslagrecht, namelijk zorgen
dat vermogensbestanddelen niet zoek raken. Verzegeling en

ontzegeling clienen bij verzoekschrift te worden verzochr.
Zowel in deze gev:rllen als ook in gev:ll van boedelbeschrij-
ving is de kantonrechter bevoegd viln cle pla:-rts waar de

boedel zich (grotcndeels) bevindt (zo ook art. 672 Rv).

Bovendien is bepa:rld dat als partijcn het niet eens kunnen
worden over de waarde van een of meer tot de gemeenschap

behorerrde goecleren, de kantonrechter van de pl:lats waar
de goederen zich bevinden bevoegd is op verzoekschrift een

taxateur te benoemen - eventueel nirast de rechter voor wie
een vordering tot verdeling aanhangig is (art.679 Rv).

Sanctie

In de praktilk zullen vrijwel irlle verzoekschriften met
betrekking tot onderwerpen die het beslag- en executierecht
betreffen, worden behandeld door cle sector h:rndelsrecht
of civiel. Het risico bestaat dirn dat beslist wordt door een

rechter die ondertekent met 'voorzierringenrechter', ook in
die gevallen dat de bevoegdheid uitslr,ritend roekomr aan

de ktrntonrechter. Irr dat geval is de beslissin1 genomen
door een absoluut onbevoegde rechter. Dat is niet anders
wanneer de voorzieningenrechter tevens kantonrechter-
plaatsvervanger is.

De rechter moet arrrbtshalve beoordelerr of eer-r zaak
behoort tot zijn irbsolnte bevoegdheid, :ran de htrnd van

zijn voorlopig oordeel over het onderwerp varn geschil (art.

71 lid 4 Rv). De voorzieningerrrechrer die tijdig bemerkt
dat het verzoekschrift behandelcl dient te worden door de

karrtonrechter zal ongetwijfeld de beslissing nemen in de

functie van kantonrechter-plazttsvervanger en als zodanig
ondertekenen - indien hij tevens kantonrechter-plaatsver-
vanger is.
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In clat gcval is ccn gclcligc bcslissing tot strrncl gekorrrcn.

In gcval clc voorzicningcrrrcchtcr rrict tevcns krtntorrrcch-
tcr-plirrrtsvcrvrrnger is, rnoet hij clc zaak vcrwijzerr nirirr clc

scctor krrnton (art. 7l licl 2 Rv).

Inclien clc bcslissing is onclertckcrrcl cloor ccrr onbcvocgclc

rcchter, nrist zij cverrwel rcchtskracht crr is zij vrrn

rcchtswegc nietig. Tcgert zo'rr bcslissing zirl opgc'kourcn

kunnerr worclcn in hogcr beroep, cvcrrtuccl op groud vi-rn clc

hicrvoor irl gcnoenrclc z()geuiliurclc'cloorbraak jurispruclcn-

tic' als dc wct tegen clc bcslissing gccn hogcre voorzierrirrg

opcrrstclt. Tcvcrrs zullcn in ec'n k()rt gecling cx a1t.2.54 Rv

clc gevolgcn vrrn clc nictigc beslissing ongcclirirn genrirrkt
kurrrrerr worclcrr.
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