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Verschillende percentages 
bij begroting vordering 
verhaalsbeslag
De opsteller van het rekest 
wordt gevraagd om de vorde-
ring als volgt (en anders dan 
voorheen) te begroten:
-   bij een hoofdsom tot  
H 300.000: de hoofdsom 
plus 30%;

-   bij een hoofdsom van  
H 300.000 tot H 1.000.000: 
de hoofdsom plus 20%;

-   bij een hoofdsom van  
H 1.000.000 tot 
H 5.000.000: de hoofdsom 
plus 15%;

-   bij een hoofdsom van 
meer dan H 5.000.000: de 
hoofdsom plus 10%. 

Gang van zaken  
afgifte van de  
verlofbeschikking 
Uitgangspunt is dat de 
grosse van de verlofbeschik-
king per post aan de advocaat 
wordt toegestuurd of in een 
postvakje (togadoos) bij de 
rechtbank wordt neergelegd. 
Als de advocaat van verzoe-
ker een andere wijze van 
afgifte wenst (bijvoorbeeld 
het ophalen ter griffie van 
de beslissing), moet hij dat 
in een begeleidende brief bij 
het rekest laten weten. Als 
(tevens) afgifte per fax wordt 
gewenst, moeten in de bege-
leidende brief de naam en het 
faxnummer van de adressaat 
(kan een deurwaarder zijn) 
worden vermeld. Met uitzon-
dering van de Rechtbanken 
Breda en Rotterdam sturen 
alle rechtbanken de verlofbe-
schikkingen (ook) per fax toe.  

Vermelding overleg 
deken bij beslag ter zake 
van niet-betaalde advo-
catendeclaraties 
Thans wordt aangeraden om 
bij conservatoire maatregelen 
ter zake van niet-betaalde 
advocatendeclaraties er in 
het beslagrekest melding van 
te maken dat er – overeen-
komstig art. 27 lid 7 Gedrags-
regels 1992 – overleg met de 
deken is geweest.

Proceskosten na horen 
op beslagverlof
Soms komt het voor dat de 
voorzieningenrechter eerst 
beide partijen wil horen 
alvorens op het verzoek te 
beslissen (art. 279 lid 1 Rv). 
Op pagina 6 (sub B) wordt er 
vanuit gegaan dat als er ge-
hoord is en het verlof wordt 
geweigerd, een proceskos-

tenveroordeling conform het 
bij een opheffingskortgeding 
gebruikelijke tarief voor de 
hand ligt. Indien na bedoeld 
horen het gevraagde verlof 
wel wordt verleend, zal daar-
bij geen proceskostenveroor-
deling worden uitgesproken. 
Dit zal dan in de hoofdzaak 
aan de orde komen.

Geen verlof bij frustreren 
uitvoerbaar bij voorraad 
verklaarde veroordeling
Evenals in de oude beslagsyl-
labus is in de nieuwe editie 
de vermelding opgenomen 
dat er in het algemeen geen 
verlof voor eigenbeslag 
wordt verleend, indien de 
verzoeker beoogt een jegens 
hem ten gunste van gerekes-
treerde gewezen uitvoerbaar 
bij voorraad verklaarde ver-
oordeling te frustreren (p. 
16 sub ‘NB 2’). Nu staat op 
p. 11 (sub G) vermeld dat dit 
voornamelijk bij eigenbeslag 
speelt, maar zich ook kan 
voordoen bij andere beslag-
vormen.

Geen beslag op aandeel 
in WGE-verzameldepot of 
recht op uitlevering (art. 
26 WGE)
Verhaalsbeslag op een aan-
deel in een verzameldepot 
op grond van de Wet giraal 
effectenverkeer (WGE) of op 
het recht op uitlevering ex 
art. 26 WGE, wordt niet voor 
mogelijk gehouden. 

Beter in twee rekesten 
Verlof tot het leggen van 
beslag op de in art. 475c Rv 
genoemde periodieke beta-
lingen (o.a. loon, pensioen 
en uitkeringen) kan slechts 
worden verleend, nadat de 
schuldenaar is gehoord of 

de gelegenheid daartoe on-
gebruikt heeft gelaten (art. 
720 Rv). Indien er in één ge-
combineerd rekest gevraagd 
wordt om naast beslag op 
een dergelijke periodieke 
uitkering ook beslag op een 
ander object te mogen leg-
gen, moet de verzoeker uit-
drukkelijk om een gesplitste 
behandeling vragen. Om te 
voorkomen dat bij een der-
gelijk beslagrekest de griffie 
van de rechtbank ondanks 
dat verzoek om een gesplitste 
behandeling meteen een op-
roep voor een zitting aan de 
gerekestreerde stuurt, wordt 
echter aangeraden om een 
dergelijk verlofverzoek niet 
in één rekest te doen, maar in 
twee afzonderlijke rekesten. 

Ook in andere dan  
IE-zaken bewijsbeslag 
mogelijk 
In de nieuwe versie wordt 
bewijsbeslag ook in zaken die 
geen betrekking hebben op 
intellectuele eigendomsrech-
ten voor mogelijk gehouden.

In IE-zaken is conser-
vatoir beslag een voor-
lopige maatregel in de 
zin van art. 1019i Rv
Conservatoir beslag moet 
worden beschouwd als een 
voorlopige maatregel in de 
zin van art. 1019i Rv, waarbij 
door de voorzieningenrech-
ter een redelijke termijn voor 
het instellen van de eis in 
de hoofdzaak als bedoeld in 
lid 1 van dat artikel dient te 
worden bepaald. Wanneer de 
voorzieningenrechter die ter-
mijn niet heeft gesteld, geldt 
lid 2 van art. 1019i Rv.

Nieuwe Beslagsyllabus
Een verbeterde versie van de 

Beslagsyllabus is op 3 februari 

jl. vastgesteld door het Lan-

delijk Overleg van de Voor-

zitters van de sectoren Civiel 

van de rechtbanken (LOVC). 

Afgezien van de wijzigingen 

die verband houden met de 

afschaffing van het procuraat 

en de toevoeging van enkele 

verwijzingen naar uitspraken, 

betreffen de wijzigingen het 

volgende.

RBI_Advo 04 bwerk v1.indd   145 20-03-09   11:51


