Aanpakken en afpakken:
welke middelen biedt het civiele recht?

Christiaan Donners

Civielrechtelijke fase
Art. 4:116 Awb:
“Een dwangbevel levert een executoriale titel op, die met
toepassing van de voorschriften van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering kan worden tenuitvoergelegd.”

Civielrechtelijke fase

• Verhaalsexecutie: goederen van de schuldenaar worden verkocht
om de vordering te voldoen

• Maar zijn de goederen er nog wel wanneer het dwangbevel wordt
uitgevaardigd?

Conservatoir beslag
Wat is het?
Doelen:
• Veiligstellen van bezittingen van de schuldenaar totdat de
executoriale titel (dwangbevel) is verkregen
• Druk op schuldenaar om overtreding te beëindigen of om te
betalen
• Stuitende werking op grond van art. 4:105 Awb
Twee soorten:
1. Conservatoir verhaalsbeslag
2. Conservatoir beslag tot afgifte van zaken en levering van goederen
Vandaag: conservatoir verhaalsbeslag

Conservatoir beslag
Hoe wordt het gelegd?

Advocaat dient verzoekschrift in bij de voorzieningenrechter
Schuldenaar wordt in beginsel niet gehoord
Er vindt géén zitting plaats
Voorzieningenrechter verleent toestemming (het “verlof”)
Afwijzingen zijn zeldzaam
Deurwaarder kan op basis van het verlof de beslagen leggen
Bij goede samenwerking tussen bestuursorgaan, advocaat en
deurwaarder kan een beslag snel worden gelegd (1 tot 2 dagen)
• Kosten relatief beperkt (griffierecht € 656 + advocaat- en
deurwaarderskosten)
• Beslagsyllabus
•
•
•
•
•
•
•

Conservatoir beslag
Wanneer kan het beslag worden gelegd?

• Verrassingseffect
• Voorzieningenrechter verleent verlof onder voorwaarde dat eis in
hoofdzaak binnen een bepaalde termijn van minimaal 8 dagen
wordt ingesteld, maar 14 dagen is gebruikelijk (art. 700 lid 3 Rv)
• Eis in hoofdzaak:
- Betalingsbeschikking
- Invorderingsbeschikking
• Beslagsyllabus: er kan een langere termijn worden gegeven dan
de gebruikelijke termijn van 14 dagen
• Geen eis in hoofdzaak binnen de termijn: beslag vervalt
• Kwalificeert het opleggen van een last onder dwangsom als een
eis in de hoofdzaak?

Conservatoir beslag
Wie legt het beslag?

• Bestuursorgaan beschikt over dezelfde bevoegdheden als de
schuldeiser in het privaatrecht (art. 4:124 Awb)
• Bestuursorgaan legt beslag ten laste van de
overtreder/schuldenaar:
- natuurlijk persoon
- rechtspersoon
• Overtreder kan de persoon zijn die de overtreding feitelijk begaat
maar ook de persoon die voor de overtreding verantwoordelijk
wordt gehouden (ABRvS 15 oktober 2008, ECLIL:NL:RVS:2008:BF8999
en ABRvS 20 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1065 (Phoenica)

Conservatoir beslag
Waarop kan beslag worden gelegd?

• Alle voor beslag vatbare goederen
• Soorten beslagen:
- Roerende zaken
- Onroerende zaken
- Aandelen
- Derdenbeslag
•

Voorbeeld: bankbeslag of loonbeslag

- Eigenbeslag
• Bestuursorgaan legt beslag onder zichzelf voor een
vordering die de schuldenaar/overtreder heeft
- Schepen
• Bij bepaalde beslagen is gegronde vrees voor verduistering vereist
(roerende en onroerende zaken, aandelen)

Conservatoir beslag
Wat is het gevolg van het beslag?
•

Ten opzichte van de beslaglegger kan o.a. niet worden ingeroepen:
-

•

Vervreemding
Bezwaring (zoals een later hypotheekrecht)
Afstand van een vordering
Verhuring of verpachting onroerende zaak

Bij roerende zaken wordt bescherming opgeheven:

- derde heeft voor de zaak betaald
- derde heeft de zaak in zijn handen ontvangen
- derde was te goeder trouw
•

Oplossing: aanstellen bewaarder (wel extra kosten!)

•

Goederen aan beslag onttrekken is een misdrijf (art. 198 Sr)

•

Meerdere beslagleggers

Conservatoir beslag
Kan een beslag worden opgeheven?
• Art. 705 lid 1 Rv noemt niet-limitatieve opheffingsgronden:
-

Vormverzuim
summierlijk blijken van ondeugdelijkheid vordering
onnodig beslag
voldoende zekerheid

• HR 25 november 2005, NJ 2006/148:
“indien de beslaglegger zijn vordering niet aannemelijk
maakt, noopt dit nog niet tot opheffing van het conservatoir
beslag; zelfs dan moet nog een belangenafweging
plaatsvinden.”
• Beslagen worden zelden opgeheven

Conservatoir beslag
Wat zijn de risico’s

• Onrechtmatige daad
• Bestuursorgaan wordt schadeplichtig
• Maar wat is de schade?
•

vaak is de schade beperkt
Let op art. 3:14 BW:
“Een bevoegdheid die iemand krachtens het burgerlijk recht toekomt, mag niet
worden uitgeoefend in strijd met geschreven of ongeschreven regels van
publiekrecht.”

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn dus van
toepassing (schakelbepaling art. 3:1 lid 2 Awb)

Conservatoir beslag
Wanneer eindigt een conservatoir beslag?

• Na betekening van de executoriale titel wordt het conservatoire
beslag omgezet in een executoriaal beslag (art. 704 lid 1 Rv)
• Opheffing door een rechter
• Niet-tijdig instellen van eis in de hoofdzaak
• Faillissement van de schuldenaar (art. 33 lid 2 Fw)

Executoriaal beslag
Het executiegeschil
• Schuldenaar kan overeenkomstig art. 438 Rv opkomen tegen het
dwangbevel en de tenuitvoerlegging hiervan bij de civiele rechter
(art. 4:123 Awb)
• Géén verzet meer mogelijk op grond van Awb
• Civiele rechter niet op stoel bestuursrechter
• Slechts staking executie als executant geen in redelijkheid te
respecteren belang heeft, zoals:
-

dwangbevel berust op juridische of feitelijke misslag
(er vindt geen inhoudelijke toetsing plaats)
noodtoestand bij de geëxecuteerde
(wordt slechts in zeer uitzonderlijke situaties aangenomen, voorbeeld:
besluiten waren nog niet onherroepelijk, terwijl tenuitvoerlegging
faillissement tot gevolg zou hebben Rb. Breda 7 maart 2012,
ECLI:NL:RBBRE:2012:BV7835; enkele stelling dat een faillissement zal
volgen is echter niet voldoende: Rb. Leeuwarden 2 november 2011,
ECLI:NL:RBLEE:2011:BU3382)

Executoriaal beslag
Schorsing van de executie
• Als de tenuitvoerlegging van een dwangbevel is geschorst kan
alsnog conservatoir beslag worden gelegd. Rb. Zutphen 12
december 2008, NJF 2009/185 (procedure op grond van het
vervallen art. 5:26 Awb):

• “Het voorgaande brengt met zich dat de executoriale titel van
de gemeente, om tot invordering over te gaan, door het door
Mensink ingestelde verzet — tijdelijk, voor de duur
van de
schorsing van de tenuitvoerlegging — is vervallen.
Niet valt in
te zien waarom de gemeente in dat geval, ter verzekering van
verhaal van haar vordering, geen conservatoir beslag zou mogen
leggen.”

Het ontbreken van verhaal
Wat als de executie niets oplevert?

• De schuldenaar probeert het verhaal te frustreren door goederen
te onttrekken
• De overtreding is begaan door een rechtspersoon en de
bestuurder is niet voor de overtreding verantwoordelijk gehouden
(dus geen vordering op de bestuurder)
• Faillissement

Het ontbreken van verhaal
Goederen aan verhaal onttrokken
• Inroepen pauliana (art. 3:45 BW)
• Benadelende rechtshandeling kan worden vernietigd
• Vereisten:
- onverplichte rechtshandeling
- daadwerkelijke benadeling van schuldeisers
- wetenschapsvereiste bij schuldenaar en wederpartij (tenzij
sprake is van een rechtshandeling om niet)
• Gevolg: goed is weer voor verhaal vatbaar
• In de praktijk lastig om te bewijzen (ondanks bewijsvermoeden)

Het ontbreken van verhaal
Goederen aan verhaal onttrokken
• Via kort geding informatie achterhalen
• Schuldenaar is in beginsel verplicht inlichtingen omtrent voor
verhaal vatbare goederen te verschaffen (HR 20 september 1991,
ECLI:NL:HR:1991:ZC0338).
• Exhibitieplicht ex artikel 843a Rv.
- rechtmatig belang
• Zuiver verhaalsbelang niet snel rechtmatig
• mogelijke uitzondering aanpak fraude, misbruik publieke
middelen -> gemeente vertegenwoordigt algemeen belang
(Rb. Rotterdam 4 januari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:441)
- bepaalde bescheiden
• Inlichtingenplicht kan ook al in conservatoire fase bestaan (Rb.
Gelderland 24 januari 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:392)

Het ontbreken van verhaal
Wanneer is de bestuurder aansprakelijk?

• Als overtreding kwalificeert als onrechtmatige daad van de
persoon (niet in de hoedanigheid van de bestuurder; vgl. HR 23
november 2012, JOR 2013, 40)
- geen “echte” bestuurdersaansprakelijkheid; verwijt ziet niet op
bestuurstaak
- bestuurder had als overtreder kunnen worden aangemerkt
• Bestuurder is op grond van onrechtmatige daad jegens het
bestuursorgaan aansprakelijk als de bestuurder persoonlijk een
ernstig verwijt kan worden gemaakt (HR 8 december 2006, JOR
2007, 38).

Het ontbreken van verhaal
Wanneer is sprake van een ernstig verwijt? (1)

1. Beklamel-norm
• HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286
Beslissend is of de bestuurder bij het aangaan van de
overeenkomst namens de vennootschap wist, althans
redelijkerwijze behoorde te begrijpen, dat de vennootschap
niet of niet binnen een redelijke termijn aan haar
verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou
bieden
voor de ingevolge die wanprestatie door de
wederpartij te lijden schade.
Schending Beklamelnorm is bij invordering bestuurlijke geldschulden
moeilijk denkbaar.

Het ontbreken van verhaal
Wanneer is sprake van een ernstig verwijt? (2)

2. Bewerkstelligen of toelaten niet nakomen
• Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder doordat hij
heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de door hem of haar
bestuurde vennootschap een verplichting niet nakomt.
• Geen algemeen geformuleerde norm, relevante voorbeelden
invordering bestuurlijke geldschulden:
 Betalingsonwil (HR 3 april 1992, NJ 1992, 411)
 Betrokkenheid bij verhaalsfrustratie (HR 30 mei 1997, NJ
1997, 663)
o

leeghalen rechtspersoon

o

vermogen aan beslag onttrekken

Het ontbreken van verhaal
De laatste optie: faillissement

• Dreiging faillissement kan reden zijn om alsnog te betalen
• Verzoek tot faillietverklaring:
-

mondelinge behandeling binnen 2 tot 4 weken
summier onderzoek
voor het uitspreken van een faillissement zijn twee schuldeisers vereist
kosten zijn beperkt (€ 656 griffierecht en advocaatkosten)
verzoek kan elk moment worden ingetrokken

• Goederen failliet vallen onder algeheel faillissementsbeslag
• Curator verricht rechtmatigheidsonderzoek
• Melding faillissementsfraude
• Kans op voldoening vordering bij faillissement is klein

Vragen?
Stel ze gerust!
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