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Een proportionaliteitstoets en conservatoir beslag 

Voorzieningenrechters passen sinds augustus 2016 een aangescherpte proportionaliteitstoets toe bij de beoordeling van 

een verzoekschrift waarin verlof wordt gevraagd om onder een (groot) aantal banken beslag te mogen leggen. De vraag is 
of deze proportionaliteitstoets de beslaglegger niet te zeer beperkt in zijn uiteindelijke verhaalsmogelijkheden. 

Inleiding 

De schuldeiser die ten laste van zijn schuldenaar conservatoir beslag wil leggen op zijn vermogensbestanddelen heeft 

verschillende beslagrechtelijke mogelijkheden. Een van de belangrijkste en meest gebruikte daarvan is het leggen van 
derdenbeslag onder de bank waar de schuldenaar een bankrekening aanhoudt. In een groot aantal gevallen is vanwege een 
langdurige zakelijke relatie bekend bij welke bank dit is. In andere gevallen zal op andere wijze beslag op vorderingen van 
de schuldenaar op de bank(en) moeten worden gelegd. Hiervoor wordt door schuldeisers vaak het zogenoemde 
multibankbeslag ingezet. Dit betekent dat onder een groot aantal (systeem)banken beslag wordt gelegd ten laste van de 
schuldenaar. 

Conservatoire beslaglegging onder meerdere banken lijkt aan banden te worden gelegd in de meest recente versie van de 
beslagsyllabus (versie augustus 2016).1 De beslagsyllabus bevat 'best practices' op het gebied van conservatoire 

beslaglegging en geeft vingerwijzingen aan zowel voorzieningenrechters als advocaten. Een van de dit jaar toegevoegde 
'best practices' heeft betrekking op het multibankbeslag. 

Aandachtspunten voor de voorzieningenrechter bij toepassing van de proportionaliteitstoets zijn de omvang van de 

gestelde vordering waarvoor beslagverlof wordt verzocht, het aantal banken waaronder beslag zal worden gelegd, 
aanwijzingen dat de schuldenaar bij die banken tegoeden aanhoudt en de aard en omvang van andere beslagobjecten. 
Naarmate de vordering beperkter van omvang is, aanwijzingen voor het bestaan van rekeningen bij de genoemde banken 
minder worden onderbouwd en/of toereikende verhaalsalternatieven aannemelijker zijn, is er volgens de syllabus eerder 
aanleiding voor beperking van het aantal banken waaronder beslaglegging wordt toegestaan. 

De proportionaliteitstoets dient mijns inziens niet te worden toegepast en uit een volgende editie van de syllabus te worden 
verwijderd. Dit omdat de toets aan een aantal belangrijke punten voorbijgaat. Deze punten komen hierna afzonderlijk aan 
de orde nadat een algemene inleiding is gegeven. 

Proportionaliteitstoets in de executiefase 

Mogelijk ligt een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam in een tuchtrechtelijke procedure tegen een deurwaarder over 
de executie van een titel mede aan de voor het conservatoir beslagrecht ingevoerde proportionaliteitstoets ten grondslag.2

In de tuchtrechtelijke uitspraak oordeelde het hof dat het de deurwaarder niet is toegestaan om over te gaan tot het 
(gelijktijdig) leggen van beslag onder verschillende banken ten laste van de geëxecuteerde zonder dat de deurwaarder een 
gerechtvaardigd vermoeden had dat de geëxecuteerde bij die banken een rekening aanhield. Onderdeel van deze kwestie 
was volgens het hof de vraag of het gerechtvaardigd is om ter inning van één vordering meerdere (bank)beslagen te leggen. 
Het hof zoekt in zijn uitspraak aansluiting bij de beslagsyllabus uit augustus 2014,2 waar hij overweegt dat multibankbeslag 

door voorzieningenrechters wordt toegestaan zonder dat een gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat de debiteur bij die 
banken een rekening aanhoudt. Bijzondere omstandigheden dienen dit volgens het hof in een concreet geval mee te 
brengen en er moet (bovendien) worden voldaan aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Volgens mij kan op 
grond van - onder andere - deze uitspraak niet worden geconcludeerd dat de deurwaarder niet gelegitimeerd zou zijn door 
een verlof van de voorzieningenrechter om onder een groot aantal banken beslag te leggen.á Er is immers door het hof niet 
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geoordeeld dat de beslagen disproportioneel zouden zijn, dat wil in dit geval zeggen dat er geen (onaanvaardbare) 
onevenredigheid bestaat tussen het te dienen belang van de schuldeiser (verhaal) en het daardoor te schaden belang van 
de schuldenaar (blokkerende werking van het beslag en betaling van saldi aan de deurwaarder). Het hof kwam hier tot de 
slotsom dat niet is voldaan aan de eisen van subsidiariteit omdat onder drie banken beslag werd gelegd, terwijl op voor de 
debiteur (volgens het hof) minder bezwaarlijke wijze beslag op roerende zaken gelegd had kunnen worden.4 De 

tuchtrechtspraak op dit punt kan mijns inziens niet als richtinggevend voor conservatoir beslag worden beschouwd. 

Allereerst niet omdat van de (financiële) situatie van de schuldenaar afhangt welke vorm van beslag - bijvoorbeeld dat op 
roerende zaken, bankrekeningen of onroerende zaken - als meer of minder bezwaarlijk is te beschouwen, verder omdat 
executie voor de schuldenaar verder strekkende gevolgen heeft dan verzekering van verhaalsmogelijkheden door 
conservatoire beslaglegging en ten slotte omdat een schuldenaar in de executiefase in beginsel een informatieplicht heeft,1

terwijl deze verplichting in de conservatoire fase ontbreekt en bovendien het beoogde verrassingseffect tenietdoet. 

Proportionaliteit en subsidiariteit 

Het in de beslagsyllabus vermelde proportionaliteitsbeginsel betekent kennelijk dat geen (onaanvaardbare) 
onevenredigheid mag bestaan tussen het met de bevoegdheid te dienen belang (zekerheid) en het daardoor te schaden 
belang van de schuldenaar (blokkerende werking van het beslag en eventuele schade voor de beslagdebiteur).fi Het 

subsidiariteitsbeginsel houdt in dat de toepassing van een bepaalde bevoegdheid pas gerechtvaardigd is als er geen minder 
vergaand alternatief bestaat waarmee het beoogde doel evengoed kan worden gediend. De beslaglegger zal de minst 
belastende beslagvorm moeten kiezen waarmee hij het doel van beslaglegging, namelijk verzekering van verhaal voor zijn 
vordering, kan realiseren.Z 

Verhaalsmogelijkheden 

De hoofdregel van artikel 3:276 BW geeft de schuldeiser het recht zich voor de voldoening van zijn vordering op alle 
goederen van de schuldenaar te verhalen.g Op grond van artikel 435 lid 1 Rv staat het de executant vrij tegelijkertijd beslag 

te leggen op alle voor beslag vatbare goederen. Het vereiste van proportionaliteit voor conservatoire beslaglegging kan 
echter afbreuk doen aan het uitgangspunt van deze artikelen. 

Vanwege de geïntroduceerde proportionaliteitstoets zal de voorzieningenrechter aan de verzoekende schuldeiser vragen 

welke banken hij het meest aangewezen acht voor beslaglegging. De geïnformeerde schuldeiser zal (vanzelfsprekend) hem 
bekende bankrekeningnummers vermelden. Om de verhaalsmogelijkheden te vergroten, zal echter in veel gevallen ook een 
aantal banken vermeld worden waarvan niet zeker is dat zij iets aan de schuldenaar verschuldigd zijn. Omdat de 
mogelijkheid van een schuldeiser en een bevoegdheid voor de deurwaarder ontbreekt om bij banken (desgewenst 
meerdere tegelijk) na te vragen of de schuldenaar daar een rekening aanhoudt, blijft de Nederlandse schuldeiser 
aangewezen op het doen van gericht onderzoek of het leggen van een multibankbeslag.2 In ieder geval dienen de banken 

waaronder beslag wordt gelegd na het verstrijken van een termijn van vier weken een zogenoemde derdenverklaring af te 
leggen (476a j° 720 Rv), zodat eerst dan duidelijk wordt of de gelegde beslagen kleven en in welke mate. 

Onrechtmatige beslaglegging 

Conservatoir beslag mag niet meer inbreuk op de rechten van de schuldenaar maken dan noodzakelijk is. De 

(on)mogelijkheid van verhaal van de vordering waarvoor het beslag is gelegd, bepaalt in beginsel de omvang van de inbreuk 
die mag worden gemaakt op de rechten van de schuldenaar. De Hoge Raad oordeelde in zijn arrest van 24 november 1995 
- voor zover relevant - het volgende: 

dat de vraag of het leggen van een conservatoir beslag als vexatoir en daarom onrechtmatig moet worden aangemerkt, in 

beginsel dient te worden beantwoord aan de hand van de concrete omstandigheden ten tijde van de beslaglegging, 
waaronder de hoogte van de te verhalen vordering, de waarde van de beslagen goederen en de eventueel onevenredig 
zware wijze waarop de schuldenaar door het beslag op een van die goederen in zijn belangen wordt getroffen. 
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In de Antilliaanse zaak die in dit arrest aan de orde kwam had het Gerecht in eerste aanleg onbestreden vastgesteld dat de 
vordering waarvoor partij Tromp beslag deed leggen door haar begroot was op 35.000 Antilliaanse gulden en was kennelijk 
tussen partijen in confesso dat de waarde van het beslagen perceel op Af 90.000 kon worden gesteld:n In dat geval was 

dus de hoogte van de vordering door de rechter vastgesteld en de waarde van de beslagen goederen geen geschilpunt. Dit 
is - zeker bij schuldenaren die geen noemenswaardige vermogensbestanddelen hebben in de vorm van onroerende zaken 
- niet een gebruikelijk uitgangspunt en daarom worden de pijlen veelal gericht op bankrekeningen. Omdat de saldi van de 
schuldenaar bij een of meer banken onbekend zijn ten tijde van het vragen van verlof voor conservatoire beslaglegging, 
biedt dit arrest onvoldoende houvast om te kunnen spreken van mogelijk vexatoire beslagen als deze onder meerdere 
banken gelegd worden. Waar verhaal op alle goederen van de schuldenaar mogelijk is en ter verzekering van dit verhaal 
beslaglegging op alle goederen geoorloofd is, kan eerst na beslaglegging worden beoordeeld of de schuldenaar op 
onevenredig zware wijze in zijn belangen wordt getroffen. Het is dan aan de schuldenaar om, vanwege de op hem rustende 
stelplicht en bewijslast, deze onevenredigheid onderbouwd te stellen en bij betwisting te bewijzen. 

De schuldenaar wordt in ieder geval niet getroffen in zijn belangen als er beslag wordt gelegd onder banken die geen 
rechtsverhouding hebben met de schuldenaar, er wordt immers niets geraakt door het beslag. Voorzichtigheid bij de 
verlofverlening voor multibankbeslag is alleen al hierom niet geboden, maar ook niet omdat de proportionaliteitstoets er 

niet op gericht is de kosten te beperken die voor beslaglegger zelf en de bank gemoeid zijn met beslaglegging en de 
administratieve afwikkeling ervan. Dit nog daargelaten dat het mijns inziens niet aan de verlof verlenende (lijdelijke) 
voorzieningenrechter is om zich te bekreunen om de kosten die beslaglegging meebrengt.0 Op basis van 

deurwaarderstuchtrechtspraak'n zou kunnen worden betoogd dat aan multibankbeslag verder in de weg staat dat 

(privacygevoelige) gegevens aan derden bekend worden op basis van een eenzijdig verhaal van de schuldeiser over een 
gepretendeerde vordering, maar dit betoog houdt geen stand omdat niet gegeven is dat deze derden die gegevens (op 
grond van de Wet bescherming persoonsgegevens mogen) verzamelen, deze nadien in het nadeel van de debiteur 
gebruiken of kunnen gebruiken - omdat geen rechtsverhouding bestaat of zal ontstaan - en omdat het ook nu gebruikelijk 
is dat verlof wordt verleend voor beslaglegging zonder dat de schuldeiser concreet en onderbouwd aanwijzingen moet 
geven op grond waarvan (voorshands) kan worden aangenomen dat er een rechtsverhouding met deze derden bestaat. In 
het systeem van de wet is onderkend dat beslag wordt gelegd onder derden die niet in een rechtsverhouding staat tot de 
beslagene waar zij in hun verklaring (476a j° 720 Rv) dienen te vermelden of er een rechtsverhouding met de beslagene 
bestaat op grond waarvan zij aan de laatste iets verschuldigd zijn. 

Mogelijkheid tot verduistering 

In het geval de voorzieningenrechter het slechts geoorloofd acht om beslag te leggen onder een beperkt aantal van de in 
het verzoekschrift vermelde banken, zal de schuldenaar in staat gesteld worden gelden weg te maken. De beslaglegger is 
gehouden het verlof en het verzoekschrift waarop het is gebaseerd binnen acht dagen na beslaglegging aan de 
beslagdebiteur te betekenen (artikel 475 j° artikel 702 Rv). Hiermee raakt de schuldenaar ervan op de hoogte dat de 
schuldeiser beslag aan het leggen is. Ook raakt hij ermee bekend dat de schuldeiser beslag legt onder banken waarop de 
schuldenaar geen vorderingen heeft of waarop hij slechts vorderingen heeft van beperkte omvang. De bank waaronder 
beslag wordt gelegd dient na het verstrijken van een termijn van vier weken een derdenverklaring af te leggen (476a j° 720 
Rv), zodat eerst dan duidelijk wordt of het beslag kleeft. Dit biedt de schuldenaar een uitgelezen kans om bij andere banken 
aangehouden tegoeden op te nemen of deze weg te sluizen. Dit komt in strijd met het verrassingseffect dat een 
conservatoir beslag moet sorteren. la 

Aanvullende beslagen 

De beslagleggende partij zal eerst na vier weken een derdenverklaring (in de zin van artikel 476a Rv) van het beperkte 
aantal banken ontvangen waarin melding wordt gemaakt van eventuele vorderingen van de schuldenaar op de 
desbetreffende bank(en). Indien geen of slechts een enkel beslag doel heeft getroffen, maar de succesvolle beslagen niet 
toereikend zijn om verhaal van de vordering van de schuldeiser te verzekeren, zal de schuldeiser zich wellicht genoodzaakt 
zien een nieuw verzoekschrift in te dienen om ook verlof te krijgen om onder meer banken (en/of andere derden) beslag te 
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mogen leggen. Op dat moment is de schuldenaar vanwege de eerste beslagronde al een gewaarschuwd mens en heeft hij 
in ieder geval vier weken de tijd gehad om vermogensbestanddelen te verduisteren, weg te maken of te verpanden. 

De schuldeiser wordt bovendien gedwongen opnieuw kosten te maken - vanwege het opstellen van een verzoekschrift, 
betaling van griffierecht en de vereiste (over)betekeningen - waarbij het de vraag is of deze aanvullende kosten op de voet 
van artikel 706 Rv verhaald kunnen worden op de schuldenaar. Hierop kom ik later terug. 

Beslagcumulatie 

Naast het voorgaande wordt met de proportionaliteitstoets uit het oog verloren dat een schuldeiser met een (betrekkelijk) 

geringe vordering er desalniettemin belang bij kan hebben tegelijkertijd onder meerdere banken conservatoir beslag te 
leggen. Op voorhand is immers niet duidelijk welk saldo een bankrekening zal vertonen en of deze voldoende verhaal biedt 
en evenmin of dit saldo niet al door anderen beslagen is. 

Zoals hiervoor al is vermeld, zal de beslagleggende schuldeiser eerst na het verstrijken van een termijn van vier weken van 
de bank door middel van een derdenverklaring vernemen of, en zo ja tot welk bedrag, het beslag doel heeft getroffen. In de 
derdenverklaring, die moet voldoen aan het Besluit Verklaring derdenbeslag,M dient de derde onder wie beslag is gelegd 

verder opgave te doen van reeds eerder ten laste van de schuldenaar gelegde beslagen, welke nog niet zijn afgedaan. 
Nadat de verklaring is gedaan, kan door andere partijen eveneens beslag op hetzelfde object worden gelegd zodat de 
eerste beslaglegger zich in de toekomst mogelijkerwijs genoodzaakt zal zien de executieopbrengst te moeten delen.M 

Indien door meerdere schuldeisers beslag is gelegd op een voor verhaal ontoereikende vordering, en daarmee sprake is 
van cumulerende beslagen,n zal de uiteindelijke executieopbrengst voor de verschillende beslagleggers ongewis zijn. De 

schuldeiser kan daarom niet gauw worden tegengeworpen dat hij misbruik van zijn bevoegdheid tot beslaglegging maakt 
door op zoveel mogelijk zaken beslag te willen leggen,M nog daargelaten dat ook niet uitdrukkelijk in het beslagverlof 

genoemde zaken - wellicht ongewild door de beslaglegger - onder een beslag vallen.n 

De schuldeiser die verlof heeft gekregen om slechts onder een beperkt aantal banken beslag te leggen en zich vervolgens 
geconfronteerd ziet met een cumulatie van beslagen, zal zich mogelijk genoodzaakt zien tot het doorlopen van een nieuwe 
beslagronde om alsnog andere verhaalsmogelijkheden zeker te stellen. De hiervoor beschreven risico's van 
verhaalsfrustratie liggen ook dan op de loer. 

Zelfs indien bekend is dat een bepaalde bankrekening een hoog saldo vertoont, en daarmee de waarde van een 
beslagobject - of de hoogte van het saldo - niet correspondeert met de in het beslagverlof begrote vordering, kan mijns 
inziens verlof worden gevraagd voor het leggen van multibankbeslag en dient dit te worden verleend en moet opheffing 
van gelegd beslag achterwege te blijven. Dit vanwege mogelijke beslagcumulatie (al dan niet op een later tijdstip) waardoor 
de hoge banksaldi uiteindelijk onvoldoende blijken om meerdere beslagleggers tot verhaal te dienen. Een conservatoir 

beslag, ongeacht het bedrag waarvoor het is gelegd, blokkeert het gehele bedrag waarop het is gelegd, ook indien het 

beslagen bedrag hoger is dan het bedrag waarop de vordering door de voorzieningenrechter is begroot.r) Deze begroting 

(of vaststelling) is vereist op grond van artikel 700 lid 2 Rv en strekt er slechts toe om duidelijk te maken tegen welk bedrag 
aan zekerheid (door middel van een bankgarantie of andere vorm van zekerheid die voldoet aan de eisen van artikel 6:51 
lid 2 BW) het beslag moet worden opgeheven.21 Vanwege onder andere cumulatie van beslagen kan niet (zonder meer) 

gezegd worden dat beslagen banksaldi moeten corresponderen met de door de voorzieningenrechter in het beslagverlof 
begrote vordering. 

Verpanding en verrekening 

Naast een cumulatie van beslagen kunnen ook de belangen van de bank waaronder beslag wordt gelegd en die van de 
beslaglegger elkaar raken. Het is niet ondenkbaar dat de banktegoeden waarop beslag gelegd wordt, verpand zijn aan de 
bank of een andere derde, dan wel dat de bank gerechtigd is over te gaan tot verrekening van haar vorderingen op de 
schuldenaar (bijvoorbeeld vanwege verleende kredieten of gestelde bankgaranties).g In de door de meeste banken 

gehanteerde Algemene Bankvoorwaarden is in artikel 24 bepaald dat onder andere vorderingen van de rekeninghouder op 
de bank aan die bank worden verpand en is in artikel 25 lid 2 aanhef en onder ag aan die banken de bevoegdheid gegeven 
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om van hun verrekenbevoegdheid gebruik te maken, indien er beslag wordt gelegd op de vordering van de schuldenaar op 
de bank. Bij het afgeven van de derdenverklaring (in de zin van artikel 476a Rv) zal een bank in voorkomend geval 
vermelden dat zij in opdracht en voor rekening van de beslagene een garantie heeft gesteld en dat aangehouden tegoeden 
tot het bedrag van die garantie aan haar zijn verpand. Verder zal worden medegedeeld dat de bank een recht van 
verrekening heeft op grond van het hiervoor genoemde artikel 25 van de ABV en dat de bank zich het recht voorbehoudt te 
allen tijde gebruik te maken van haar pandrecht of recht op verrekening. 24 

Een schuldeiser is ten tijde van het indienen van een beslagrekest veelal niet in staat een inschatting te maken van (stil) 
verpande banksaldi of van vorderingen van de bank op de schuldenaar die voor verrekening in aanmerking komen. Pas op 
het moment dat een derdenverklaring door de bank wordt afgegeven, wordt inzichtelijk in welke mate het beslag mogelijk 
kleeft.25 Dit duidt er mijns inziens op dat van de schuldeiser niet kan worden verlangd dat hij een inschatting maakt van de 

proportionaliteit van het beslag bij het verzoeken van verlof en dat hem de mogelijkheid geboden wordt zo veel mogelijk 
vermogensbestanddelen te beslaan ter verzekering van verhaal van zijn vorderingen. 

De proportionaliteitseis en verhaal van kosten op de beslagene 

Multibankbeslag kan een kostbare aangelegenheid zijn waarvoor de schuldenaar uiteindelijk de rekening gepresenteerd 
krijgt, ook die van tevergeefs ondernomen beslagpogingen. De schuldeiser zal in een procedure op de voet van artikel 706 
Rv veelal vergoeding van alle beslagkosten vorderen. Het ligt dan mijns inziens op de weg van de schuldenaar die tot 
vergoeding wordt aangesproken verweer te voeren tegen de hoogte van de beslagkosten. 

De beslagkosten komen op grond van artikel 706 Rv in beginsel ten laste van de beslagene, tenzij het beslag nietig, onnodig 
of onrechtmatig was.M Bij de beoordeling van de eis in de hoofzaak kan de rechter deze kosten - bij een strikte lezing van 

de wet op dit punt - alleen afwijzen indien de beslagene succesvol het verweer voert dat sprake is van nietigheid, 
onnodigheid of onrechtmatigheid van het beslag. Hierbij wordt niet getoetst of onnodig of op onrechtmatige wijze kosten 
zijn gemaakt, maar of het beslag zelf deze toets niet kan doorstaan. Een conservatoir beslag is bijvoorbeeld onnodig indien 

een conservatoir beslag tot levering nooit in een executoriaal beslag tot levering van een onroerende zaak kan overgaanr 

of de schuldeiser geen enkele grond heeft te vrezen dat de schuldenaar niet in staat zal zijn de vordering te voldoen. Dit 
beperkt mijns inziens de mogelijkheden van de schuldenaar om de kosten (gedeeltelijk) voor rekening van de beslaglegger 
te laten. 

Een mogelijkheid is dat de schuldenaar stelt dat de niet doeltreffende beslagen onnodig zijn geweest. Ter onderbouwing 
kan de schuldenaar er bijvoorbeeld op wijzen dat de beslaglegger bekend was met goederen - vorderingen op een bank 
daaronder begrepen - waarop verhaal op eenvoudige wijze mogelijk was zonder dat een van de hiervoor genoemde 
(cumulatie)problemen zich voor zou kunnen doen en daarom onnodig conservatoir beslag onder een (groot) aantal 

banken is gelegd, al dan niet om druk uit te oefenen op de schuldenaar. 

Weigering verlof vanwege disproportionaliteit 

In de praktijk komt het voor dat de voorzieningenrechter een verlof geheel weigert, zonder dat de verzoeker wordt gehoord 
en deze de mogelijkheid wordt geboden een nadere toelichting of onderbouwing te geven, omdat voor een (betrekkelijk) 
geringe vordering verlof wordt verzocht om conservatoir beslag te mogen leggen onder een (groot) aantal banken. Nog 

daargelaten dat weigering van het verlof vanwege de hiervoor reeds geuite bezwaren niet is aangewezen, staat artikel 279 
Rv aan dergelijke directe afwijzing in de weg. Op grond van dat artikel moet de voorzieningenrechter een zitting bepalen 
waarop het verzoekschrift zal worden behandeld tenzij hij zich aanstonds onbevoegd verklaart of het verzoek (geheel) 
toewijst. Aan dit wettelijke vereiste wordt vanwege het ex-parte-karakter van de beslagprocedure in de meeste gevallen op 
praktische en effectieve wijze uitvoering gegeven door de advocaat van de verzoeker telefonisch te horen en deze de 
gelegenheid te bieden het verzoek aan te passen en/of van een nadere onderbouwing te voorzien.M Hoewel daartoe ten 

onrechte gedwongen vanwege de proportionaliteitstoets, biedt dit de verzoekende schuldeiser de mogelijkheid een paar 

banken uit het verzoekschrift te verwijderen en zo de 'kans' te vergroten op verlof. 

Toereikende verhaalsalternatieven 
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Als een schuldeiser onder meerdere banken beslag heeft gelegd en na verloop van vier weken uit een derdenverklaring als 
bedoeld in artikel 476a Rv blijkt dat een beslag onder een van de banken in voldoende mate doel heeft getroffen, kan 
worden betoogd dat van de schuldeiser mag worden verwacht dat hij de andere beslagen opheft. Handhaving van 
meerdere beslagen of voor de schuldenaar zeer klemmende beslagen terwijl duidelijk is dat er voor het overige voldoende 
verhaalsmogelijkheden zijn, kan onder omstandigheden onrechtmatig zijn of misbruik van recht opleveren jegens de 
schuldenaar. 

Hier doet zich echter het probleem voor dat ten tijde van beslaglegging mogelijkerwijs nog geen beslagen door andere 
schuldeisers zijn gelegd op de bankrekening met voldoende saldo, maar dat daarin verandering komt tijdens de procedure 
die is gevolgd op de beslaglegging en vervolgens cumulatie van beslagen optreedt zoals hiervoor al is besproken. Opheffing 
van beslagen, vrijwillig dan wel door of op last van de voorzieningenrechter, vermindert de verhaalsmogelijkheden en kan 
meebrengen dat de beslaglegger aan het eind van een jarenlange procedure met (bijna) lege handen achterblijft. Dit maakt 
eens te meer duidelijk dat proportionaliteit een redelijk ongrijpbaar begrip is in beslagrechtelijk verband, zeker als de 
proportionaliteitstoets op dit punt voorafgaand aan de beslaglegging plaatsvindt. 

Conclusie 
Er valt in veel gevallen geen inschatting te maken van het aantal banken waarbij een schuldenaar rekeningen aanhoudt en 
bij welke bank een beslag doel treft. Er valt evenmin peil te trekken op de saldi die de desbetreffende rekeningen zullen 
vertonen ten tijde van de beslaglegging. Een schuldeiser kampt met een groot aantal horden dat hij moet nemen om, vaak 
na jarenlange procedures, een uitspraak ten uitvoer te kunnen leggen. In de tussentijd kan hij zich geconfronteerd zien met 
de hiervoor beschreven problemen waar het derdenbeslag onder banken betreft en waardoor zijn verhaalsmogelijkheden 
slinken en hij (disproportioneel) in zijn belangen wordt geschaad. De op dit moment gehanteerde proportionaliteitstoets 

dient daarom uit de beslagsyllabus en daarmee uit de gereedschapskist van de voorzieningenrechters te verdwijnen. 

Mr. C.T. Hemmink 

Advocaat bij Florent Advocaten in Amsterdam. 

Voetnoten 

1 Zie NB 5 op pagina 30 van de syllabus, te vinden via: 
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Beslagsyllabus.pdf. 

2 Hof Amsterdam 28 juli 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3081, JOR 2016/48, m.nt. E. 
Loesberg. Over deze uitspraak, de gevolgen ervan voor de beslagpraktijk en over 
proportionaliteit schrijven ook B. Jakic, De (beperkte) mogelijkheden van 
multibankbeslag, BER 2016/102 en S.W. van Kasbergen, Het Europees bankbeslag: de 
voor- en nadelen ten opzichte van een Nederlands conservatoir derdenbeslag onder 
een bank, WPNR 2016/7128, par. 7.6. 

2 Beslagsyllabus augustus 2014, pagina 29 onder NB 5. 

3 Zie E. Loesberg in zijn noot bij gerechtshof Amsterdam 28 juli 2015, JOR 2016/48, die 
hierover anders denkt. Het ex-parte-karakter van de procedure voor verlofverlening bij 
conservatoir beslag leidt er volgens mij niet toe dat een deurwaarder zich een 
zelfstandig oordeel dient te vormen en kan vormen nadat een rechterlijk oordeel is 
verkregen na - weliswaar - summier onderzoek. De hiervoor beschreven 
onbekendheid met banktegoeden, cumulatie van beslagen en verpandings- en 
verrekeningsperikelen zullen het een deurwaarder eveneens onmogelijk maken een 
gefundeerd oordeel te geven over proportionaliteit en subsidiariteit. De door Loesberg 
genoemde argumenten waarom een dergelijke plicht op deurwaarders zou rusten 
overtuigen mij niet. 
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4 Hof Amsterdam 28 juli 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3081, JOR 2016/48, r.o.v. 6.8. waarin 
ook de kosten die met beslaglegging gemoeid zijn worden betrokken en erop gewezen 
wordt dat persoonlijk contact met de debiteur had kunnen worden onderhouden. 

5 Hoge Raad 20 september 1991, NJ1992, 552, (Tripels/Masson), in welk arrest is 
overwogen dat een schuldenaar in beginsel verplicht is een schuldeiser die een 
veroordeling tot betaling van een geldsom jegens hem verkreeg, inlichtingen omtrent 
zijn inkomens- en vermogenspositie en omtrent voor verhaal vatbare goederen te 
verschaffen. 

6 M. Meijsen, De rechtersregeling inzake conservatoir beslag is ingrijpend gewijzigd, BER 
2011, nr. 1, p. 75; waaraan ik heb toegevoegd dat deze onevenredigheid niet 
onaanvaardbaar mag zijn. Onjuist is volgens mij de aanname van Loesberg dat de 
eisen van proportionaliteit onder andere inhouden dat voor een in verhouding geringe 
vordering niet beslag mag worden gelegd op vermogensbestanddelen die (per saldo) 
aanmerkelijk meer waard zijn dan de vordering waarvoor beslag wordt gelegd. Zie zijn 
noot bij gerechtshof Amsterdam 28 juli 2015, JOR 2016/48. Zoals Meijsen schrijft ziet de 
proportionaliteit op de wederzijdse belangen en daarom dient volgens mij de 
verhouding tussen vordering en (mogelijke) waarde van beslagobjecten in de 
subsidiariteitstoets te worden betrokken. 

7 Dit wordt ook met zoveel woorden tot uitdrukking gebracht door gerechtshof 
Amsterdam 28 juli 2015, JOR 2016/48, r.ov. 6.8 en 6.9, waar hij overweegt dat geen 
beslag op roerende zaken is gelegd, maar dat een dergelijk beslag te verkiezen was 
boven beslag onder drie banken en dat met deze handelwijze niet is voldaan aan de eis 
van subsidiariteit. Op deze overweging valt af te dingen dat niet eenvoudig valt vast te 
stellen welke executievorm als minder en welke als meer bezwarend kan worden 
aangemerkt. Uiteindelijk zal executoriale verkoop van roerende zaken - met 
uitzondering van die bedoeld in de artikelen 447 en 448 Rv -I veelal ingrijpender voor 
de debiteur zijn dan executoriaal beslag op een bankrekening, zodat de overwegingen 
van het hof niet goed te volgen zijn. Zie hierover kritisch M. Bernardt, Beslag leggen op 
een bankrekening, de Gerechtsdeurwaarder 2015, nr. 4, p. 26. 

8 Zie hierover ook A.J.F. Viruly, De belangenafweging bij het opheffen van conservatoir 
beslag, BER 2016/162. 

9 Hierop wijst S.W. van Kasbergen ook in: Het Europees bankbeslag: de voor- en nadelen 
ten opzichte van een Nederlands conservatoir derdenbeslag onder een bank, WPNR 
2016/7128, par. 7.3 e.v. In Nederland heeft de deurwaarder de bevoegdheid op 
verzoek van de rechter bij (meerdere) banken na te vragen of de schuldenaar daar een 
rekening aanhoudt. Deze bevoegdheid wordt ontleend aan Verordening (EU) nr. 
655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van 
een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op 
bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in 
burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken, PbEU 2014, L 189. 

10 Hoge Raad 24 november 1995, NJ1996/161 (Tromp/Regency Residence), r.ov. 3.4. 

11 Conclusie A-G onder 8 bij Hoge Raad 24 november 1995, N11996/161 (Tromp/Regency 
Residence). 

http://www.legalintelligence.com/documents/24312077?srcfrnn=basic+search&stext=een+proportionaliteitstoets+en+conservatoir+beslag&auth=1 7/9 



18-7-2017 Tekst SDU Publicatie 

12 Wel kan worden gedacht aan doorbelasting aan de beslaglegger van nodeloos door de 
bank gemaakte kosten indien de schuldenaar geen rechtsverhouding heeft met de 
betreffende bank. Zie voor een uitwerking van diverse mogelijkheden F.E.J. Beekhoven 
van den Boezem en R.H.W.A. Verhoeven, 'Informatiebevoegdheid en opgaveplicht 
ingeval van derdenbeslag, Knelpunten bij beslag en executie, p. 360 e.v. Het komt mij 
voor dat de beslaglegger via de band van artikel 3:13 en 6:162 BW succesvol 
aansprakelijk kan worden gehouden omdat de bank met beslaglegging wordt 
geconfronteerd en daardoor onverhaalbare kosten moet maken. Voor vergoeding 
komen dan alleen de werkelijke kosten van de verklaring voor vergoeding in 
aanmerking en niet de kosten die de bank normaliter met haar klanten overeenkomt. 
Het strekt te ver om in dit artikel uitgebreider op dit onderwerp in te gaan. 

13 Bijv. Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 16 september 2014, ECLI:NL:TGDKG:2014:176 
en het hoger beroep in die zaak Gerechtshof Amsterdam , 28 juli 2015, 
ECLI:NL:GHAMS:2015:3081, r.ov. 6.5. 

14 Vgl. overweging 15 bij Verordening (EU) Nr. 655/2014 van het Europees Parlement en 
de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees 
bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning 
van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken. 

15 Vindbaar op: http://wetten.overheid.nl/BWBR0005174/2002-01-01. 

16 Zo kan onder omstandigheden een later gelegd conservatoir beslag eerder 
executoriaal worden dan een eerder gelegd conservatoir beslag, waarvan de 
hoofdzaak nog voortduurt. Zie hierover: GS Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 513 Rv, 
aant. 4. 

17 Waarbij de wijze waarop elkaar opvolgende derdenbeslagen precies dienen te worden 
afgewikkeld in de executiefase voor de nodige hoofdbrekens kan zorgen. Hierover: L.P. 
Broekveldt, 'Derdenbeslag', p. 743 e.v. 

18 In die zin P.A. Stein en A.S. Rueb, 'Compendium Burgerlijk procesrecht 2015, 16.3.6. 

19 Parl. Gesch. Wijz. Rv, p. 154. 

20 Zie ook L.P. Broekveldt, 'Derdenbeslag', p. 150. 

21 Zie hierover ook A.J.F. Viruly, 'Handvatten voor het opheffen van conservatoir beslag, 
p. 74-75. Zij verwijst naar uitspraken waarin de verhouding tussen de begrote 
vordering en de waarde van de beslagen zaken wel en uitspraken waarin deze niet van 
belang werd geacht. 

22 Zie hierover L.P. Broekveldt, Derdenbeslag, p. 506. Hij schrijft, onder verwijzing naar 
diverse bronnen, dat algemeen wordt aangenomen dat bedingen omtrent verrekening 
ook aan derden - zoals beslagleggers - kunnen worden tegengeworpen. Hij gaat dieper 
in op de materie in p. 607 e.v. Verder ook B.F.L.M. Schim, Enkele knelpunten bij beslag 
op girale effectentegoeden, Knelpunten bij beslag en executie, p. 222. 

23 Versie 2017, raadpleegbaar via https://www.nvb.nl/media/document/000696_abv2017-
uitgebreid.pdf. 

24 Deze bewoordingen gebruikt in ieder geval ABN AMRO Bank in voorkomend geval in 
haar derdenverklaring. 
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25 Vgl. rechtbank Overijssel 2 juni 2016, NJF2016/360, r.ov. 4.2, waarbij het niet ging om 
een bank, maar wel om een schuldenaar met een verrekenbare vordering. 

26 Kamerstukken II 1980/81, 16 593, nr. 3, p. 115-116 (MvT). 

n Vgl. Gerechtshof Leeuwarden 22 maart 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:8Q0532en 
rechtbank Midden-Nederland 25 maart 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:1037, r.ov. 4.3 en 
4.4. 

28 Beslagsyllabus augustus 2016, p. 13: Dit gebeurt in zo'n geval doorgaans telefonisch 
door de secretaris of stafjurist namens de voorzieningenrechter. In de praktijk wordt bij 
een gedeeltelijk afwijzen als het bepalen van een kortere termijn voor het instellen van 
de eis in de hoofdzaak dan gevraagd, het begroten van de vordering op een lager 
bedrag dan gevraagd, en het bepalen dat het verlof niet geldt voor beslag op de 
handelsvoorraad, verzoeker vaak niet gehoord. 
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