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Worden voorzieningenrechters strenger bij het 
verlenen van verlof om conservatoir beslag te mogen 
leggen? 
(Rb. Noord-Holland 7 februari 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:910)

Bb 2018/63

In dit artikel wordt de vraag behandeld of een algemene trend 
valt op te maken uit het recente oordeel van een voorzienin-
genrechter dat terughoudendheid geboden is bij het verlenen 
van verlof tot het leggen van conservatoir beslag.

1. Inleiding

“Bij het verlenen van verlof tot het leggen van conservatoir 
beslag [dient] meer dan voorheen terughoudendheid (…) te 
worden betracht”.2

Althans, zo oordeelt recentelijk de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland. De rechter onderbouwt 
dit oordeel met de “toenemende kritiek in de vakliteratuur”, 
(…) “zeker indien die wordt vergeleken met de wijze van ver-
lofverlening in de ons omringende landen.”3 Een pittig oor-
deel dat een nieuwe lijn in de jurisprudentie doet vermoe-
den. De beslaglegger met een gegronde vordering en een 
voldoende gemotiveerd rekest dat aan de formele vereisten 
voldoet, behoort echter van enige “terughoudendheid” wei-
nig te merken.

2. De casus in het kort

De zaak ziet op een situatie waarin het kopers van een huis 
niet is gelukt voor de financiering ervan een hypothecair 
verbonden lening te krijgen. Voor een dergelijke situatie 
bevat de betreffende koopovereenkomst een ontbindende 
voorwaarde. Twistpunt tussen partijen is het feit dat de 
aanvraag op een lening van € 480.000 zag, terwijl de koop-
prijs slechts € 444.400 betrof. Hadden kopers de lening wel-
licht wél gekregen indien de aanvraag zich had beperkt tot 
de koopprijs?

3. De vordering als basis voor het conservatoir 
beslag

Allereerst een korte recapitulatie. Bewarend – conserva-
toir – beslag heeft ten doel te voorkomen dat de schulde-
naar zijn goederen verduistert. Verduistering wil zeggen: 
handelingen verricht waardoor later, bij eventuele toewij-
zing van de vordering van de schuldeiser, het slagen van de 
executie op het vermogen van de schuldenaar in gevaar zal 

1 Anne Vokurka-Viruly is advocaat bij ScheerSanders advocaten te Den 
Haag.

2 Rb. Noord-Holland, 7 februari 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:910, r.o. 3.1. 
3 Rb. Noord-Holland, 7 februari 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:910, r.o. 3.1.

komen.4 Om conservatoir beslag te kunnen leggen, is ver-
lof van de voorzieningenrechter vereist. Hiervoor dient de 
toekomstig beslaglegger een recht in te roepen (art. 700 lid 
2 Rv), dat vervolgens door de rechter slechts summierlijk 
wordt onderzocht (art. 700 lid 2 Rv), in beginsel zonder de 
wederpartij te horen. Blijkt het recht later gegrond, en ver-
krijgt de beslaglegger een (voor tenuitvoerlegging vatbare) 
executoriale titel, dan kan het beslagen goed worden uitge-
wonnen (704 Rv).
In de betreffende zaak blijkt uit de uitspraak dat het inge-
roepen recht al voldoende grond vormde voor een afwijzing 
van het verlofrekest. De rechter blijkt immers niet overtuigd 
te zijn van de aannemelijkheid van de vordering. Het vonnis 
vermeldt:

“dat het hier (…) om een keiharde vordering van verzoe-
kers gaat, kan niet gezegd worden.”

Zonder een (voldoende) gegronde vordering, geen verlof.

4. Aanvullende vereisten

Naast het onvoldoende blijken van een vordering die beslag-
legging rechtvaardigt, is ook de noodzaak tot een bewaring 
van het goed – zo overweegt de rechter – “allerminst onder-
bouwd”. De onderbouwing met de stelling dat de woning te 
koop staat, spreekt immers voor zich (nu dit bij de aankoop 
uitgangspunt van de situatie geweest).
Ook aan de algemene eisen van subsidiariteit en proportio-
naliteit blijkt niet te zijn voldaan.5 Ten aanzien van de subsi-
diariteitseis lijkt verzoeker zich er gemakkelijk vanaf te heb-
ben willen maken. Zo lijkt simpelweg in het rekest te zijn 
opgenomen dat “er geen andere verhaalsmogelijkheden be-
kend zijn.” Deze vlieger gaat echter niet op in het geval ver-
zoeker in datzelfde rekest al andere verhaalsmogelijkheden 
noemt.6 Ook de eis van proportionaliteit lijkt een grotere 
hobbel te zijn dan verzoeker wellicht had verwacht. Het feit 
dat een onroerend goed doorgaans als een weinig bezwa-
rend beslagobject wordt gezien,7 maakt namelijk niet dat de 
eis van proportionaliteit voor dergelijke goederen niet geldt.

4 HR 2 april 1936, NJ 1936/758 (Fox/Dominium). 
5 Aangezien de beslagsyllabus deze vereisten specifiek noemt, kan de ver-

zoeker van een conservatoir beslag verwachten dat rechters deze toets niet 
zullen overslaan. 

6 Rb. Noord-Holland, 7 februari 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:910, r.o. 3.6: 
“Daarin verwijzen verzoekers immers naar twee inkomens van ge-
rekwestreerden, waarbij zelfs de naam van een werkgever wordt ver-
meld.”

7 Beslagsyllabus, versie november 2017, p. 53 (zie kopje: Proportionaliteit en 
subsidiariteit). Meest recente versie te vinden op rechtspraak.nl.
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5. Gevolgen voor de praktijk

Het is denkbaar dat rechters de komende jaren steeds min-
der gemakkelijk verlof tot het verlenen van conservatoir 
beslag zullen verlenen. Niet in de laatste plaats door het 
bestaan, en het daarna steeds strenger worden, van de be-
slagsyllabus. De publicatie van Meijsen en Jongbloed8 (in op-
dracht van de Raad voor de Rechtspraak) heeft daar directe 
invloed op gehad. Maar ook andere vakliteratuur is kritisch 
over het huidige (conservatoire) beslagrecht,9 en kan rech-
ters aan het denken zetten.
De basis voor het toekennen van een conservatoir beslag 
ligt echter nog altijd in de vordering van de toekomstig be-
slaglegger. Indien aan de formele vereisten is voldaan en het 
beslagrekest voldoende gegrond is, biedt het Nederlandse 
recht de mogelijkheid tot conservatoire beslaglegging. In 
die gevallen behoort de beslaglegger dan ook van terug-
houdendheid weinig te merken. Deze uitspraak kan dan 
wellicht nog als een herinnering voor de praktijk worden 
beschouwd, dat toewijzing van een beslagrekest geen ge-
geven is.

6. Kritische eindnoot

Mochten in de toekomst ook ander rechters zich, in- of ex-
pliciet, terughoudend opstellen, vereist een helder oordeel 
in mijn ogen een nadere specificatie. Is de terughoudend-
heid in het betreffende geval geboden omdat de vorde-
ring onvoldoende aannemelijk is geworden? Of door de ex 
parte-procedure, en lijkt de beslaglegger een eenzijdig ver-
haal te presenteren? Of ligt de basis van de terughoudend-
heid van de rechter in de trant van een belangenafweging, 
en dient in casu de beslagene te worden beschermd? Voor 
een algemene “terughoudendheid” biedt het Nederlandse 
recht echter geen grond.
Ik noem daarbij specifiek het Nederlandse recht. Dat ons 
conservatoire beslag, zoals de rechter overweegt, verstrek-
kender is dan “de wijze van verlofverlening in de ons omrin-
gende landen”,10 verandert daar niets aan. Deze toevoeging 
klemt te meer nu tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspra-
ken (waaronder een beslagverlof) onttrokken is aan buiten-
landse beïnvloeding op grond van het territorialiteitsbegin-
sel – zoals dat ook uitdrukkelijk in de EEX-Vo Herschikking 
wordt erkend.11

8 M. Meijsen en A.W. Jongbloed, Conservatoir beslag in Nederland; zekerheid 
en pressiemiddel, Raad voor de Rechtspraak: Research Memoranda 2010, 
nr. 2, jaargang 6.

9 Ik denk dan bijvoorbeeld aan R.P.J.L. Tjittes, ‘Eerder opheffing van conser-
vatoir beslag!’, RMThemis 2002, p. 65-66 (afl. 2), M.L. Tuil, ‘Herbezinnen op 
het beslagrecht?’, AA 2011/2, p. 98-102, of M. Jansen, ‘De positie van de be-
slaglegger en de beslagene bij opheffing van conservatoir beslag; de Hoge 
Raad blijft zoekende’, PP 2008/1, p. 3-9, evenals de in noot 7 genoemde pu-
blicatie van Meijsen en Jongbloed. 

10 Rb. Noord-Holland, 7 februari 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:910, r.o. 3.1.
11 Artikel 39 e.v. Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement 

en de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Her-
schikking), PbEU 2012, L 351/1. 
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