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Recent verscheen op de website van de rech-
terlijke macht de Beslagsyllabus 2005, die

duidelijk maakt welk beleid de rechtbanken
voorstaan bij de beoordeling van beslagrekes-
ten. De syllabus is een actualisering van de eer-
dere syllabus. Thans wordt ook openbaar
gemaakt de informatie die was opgenomen in
een uitsluitend voor intern gebruik bij de
rechtbanken bestemde bijlage. Kortom: de syl-
labus is een ‘must have read’ voor wie een
beslagrekest indient. De syllabus bevat ‘best
pratices’ maar beoogt de rechter niet te binden.
Alsof het stuk een bijsluiter is bij een financieel
product, wordt in grote hoofdletters op p. 1
vermeld: ‘AAN HET IN DEZE SYLLABUS GESTELDE

KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND’. Dat
zal wel meevallen, daarom het volgende.
Het tijdstip waarop het verzoek uiterlijk moet
worden ingediend en het moment, waarop de
beslissing loskomt, moeten vermeld staan op
het onderdeel van de betrokken rechtbank op
www.rechtspraak.nl (p. 4). Een per fax bij de
rechtbank ingediend rekest moet gelden als
deugdelijk ingediend (p. 4), het verstrekte ver-
lof wordt doorgaans uitsluitend in origineel
aan de procureur afgegeven (p. 4).
Als de aangezochte voorzieningenrechter
bevoegd is om verlof te geven voor één van de
gewenste beslagen, dan is hij ook bevoegd om
te oordelen over het verzoek om verlof voor de
overige gewenste beslagen (13 onder 4, met ver-
wijzing naar Gerechtshof Amsterdam 23 janu-
ari 2003 JBPr 2003, 29).
In het beslagrekest kan gevraagd worden om
met gebruikmaking van het verkregen verlof
meer dan één keer beslag te mogen leggen.
Door sommige voorzieningenrechters wordt
dit toegestaan (p. 3 en 12). Die mogelijkheid
kan – bijvoorbeeld – interessant zijn bij beslag-
legging onder derden (banken).
Een verzoek om beslag te leggen op handels-
voorraad legt de bedrijfsvoering van de beslage-
ne lam en zal daarom in beginsel worden afge-
wezen. Zo’n verzoek behoeft derhalve een bij-
zondere motivering, wil het kans van slagen
hebben (p. 14).
Een verzoek om beslag te leggen onder de nota-

ris of de koper van een registergoed wordt
slechts toegewezen, voorzover de koopsom
meer bedraagt dan de hypotheekschulden (p. 4
en 17). Dit geldt, mits de koopovereenkomst is
ingeschreven op grond van artikel 7:3 BW. De
in artikel 7:3 BW opgenomen regeling beoogt
immers ook om het onmogelijk te maken de
afwikkeling van een ingeschreven koopover-
eenkomst te frustreren.
Volgens de syllabus kan beslag gelegd worden
tot afgifte van bescheiden op grond van art.
843a Rv. Volgens de syllabus kan in het verlof
worden bepaald dat afschrift van de bescheiden
aan een bewaarder moet worden verstrekt, dat
originelen teruggaan naar de oorspronkelijke
houder en dat afschriften slechts ter beschik-
king komen als daartoe in de bodemzaak wordt
beslist (p. 10 en 26). Aan de beslaglegger is het
niet gegund om kennis te nemen van beschei-
den, voordat de rechter in de bodemzaak heeft
geoordeeld dat dit is toegestaan (p. 10).

Op dezelfde wijze als voor bewijsbeslag staat de
mogelijkheid open om beslag te leggen op goe-
deren, waarvan de verzoeker meent dat die
inbreuk maken op intellectuele eigendoms-
rechten (p. 10 met verwijzing naar art. 13 bis
Benelux Merkenwet, art. 14 bis van de Benelux
Tekeningen- en Modellenwet, art. 28 Auteurs-
wet en art. 5c van de Databankenwet).
Soms wenst de voorzieningenrechter toelich-
ting of moet de verzoeker gehoord worden,
omdat wordt overwogen het verzoek deels af te
wijzen. Daarom dient in het rekest of de bege-
leidende brief aangegeven te worden wie de
behandelend advocaat is, dient diens telefoon-
nummer vermeld te worden en dient deze
advocaat na indiening van het rekest telefo-
nisch bereikbaar te zijn (p. 4).
Sommige rechtbanken kennen de mogelijk-
heid beslagen ‘zwart’ of ‘grijs’ te maken. Dat
moet vermeld staan op de website van de
betrokken rechtbank (p. 5).
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Het hele stuk kent 29 pagina’s en is te vinden op www.rechtspraak.nl, met zoeken op trefwoord
beslagsyllabus.


