HOE BESLAGVRIJ IS DE INBOEDEL?

Hoe beslagvrij is de inboedel?
ln deze bijdragel wordt onderzocht op welke wijze beslag op roerende (inboedel)zaken in de praktijk moet
worden toegepast en of het noodzakelijk is om te komen tot wetswijzigingen zoals voorgesteld in het rapport
Herziening van het beslagverbod roerende zaken.2

r-l het prerrdvies Herzienirrg vau-l het lleslirgverllocl roererrcle zirkerr ziin voorstellerr gef<lrrnuleercJ onr f<lt nroderrriserit-lg te korrten vlur cle beslrrgverl'r<lclerr vr.ur ttrt. 447
err 448 Rv. De v(x)r'stellcn stitiur niet otr'r zich z.elf c'n pirssen
in c'le behoefte eer-r gr'oter everrwicht :.rlur tc l'rrerrgen tLrssen
cie l'reschertning vrtrr de belangen vrln cle c'lebiteur tegenover

bepaalcle zrrkett vrln verh:rrtl uitsluiterr. De strekking vr.ln
clie uitsluiting is te v<lorkonren clat cle llcslergschulclenrrrrr
d<rot' verlrrtrtl cl<>or ziy'r schr-rlc-leiser' onl'repcrkt krrn worclen
getroffen in ziin eerstc rnrrteriële err irnrnrrtcriële levcnsbehoeften <li cle nriclclelen onr cleze tc verwerven. .f uist ornclirt

de llelilngen vrrrt de crecliteur. In clat liclrt kururen ook het
rrlpport vrtn Mcijsserr err .f rlngl'rloeclr err het rrtpport Prrritars
Prtssé+ worclett gczicn,' evenrrls c-le:.lr.lnpirssingen irr de Be-

sprrrtke is viln ecn r-ritzonclering op ilrt. 3:276 BW lcnerr
clc beprrlirrgerr zich niet voor extensieve interprctirtie.s ïrt
cle gerccclschrrppen e.d. behoren weliswilirr o<lk nr<lclernc
tnrrchirtes clie n<>clig ziin voor clc wcrkzrlr.lnrheclen vrur

slagsyllrrbus irr juni 701

cle

Ornbuclsrran cl.cl.

l7

It

en hct rrrtr'rport vrrn cle Nirti<>rrrrle

lanrur,rri 2() l.l.n

Als één viln cle uitz<lncleringcn op hct beginsel clat cle
sclrulcJetrarirr nret z.iyn gehele venloÍlen in stirrrt voor clc
v<rlc-l<rening v:.1n

z.ijn sclrulclen (irrt. 3:276

B\í) lrebben cle

rrrtt. 447 en 448 Rv cn lu'tt. ? I cn 2c)S Fw tc gclclelr'

clie

ittttbrtcl-ltsnrr.ur".,

nrililr orrcler een

atrnl'lirchtsnr:,ln is

slechts te verstrliln degene die v(x)r het levensonclerlrrlucl
rrflrrrttkc'liik is vir t't z.iyn lich:.rnrelijke irrbeiclr" err clirirrvoor het
gereeclscherp zelft I gebruikt.rr Dirt necnrt echter rriet wcg clart
rlrlnl4enor]ten rnoet w<lrden ditt <lrtcJer "l'recl" in ;-rt.447 acl
Io Rv tevens verstalrur r-n<let w<lrclen eerr ledikarrt en oncler'
cle "klererr wrlilnnee ,ii gekleed en gedekt zilt't" tcvens cle
kleren clie cJe schulclenrrrtr cn ziyt't gezirrsleclen gcwo()nliik
clrrrgen, ongeirclrt cle vrrlrlg <lt die klecling terr tijcle viln de
beslaglegging worclt geclrergerr. |'
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Over het algemeen wordt gesproken van "beslagverboden'iWij geven

Op zich en in een andere constellatie kunnen dergelijke goederen wel
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De wetgever heeft bii de invoering vzrn de artt. 447 en 448
Rv in I838 de kennelijke l-redoeling gehad een afweging te
rnaken tussen enerzijds het lrelang van de schr"rldeiser ziin
vordering geheel of gedeeltelijk voldaan te kLrnnen krijgen
en anderzijds het bel:rng van de schuldenaar te kunnen
(blijven) lreschikken over het rneest noodzakelijke voor ziin
levensonderhoud. Tot 1 838 ontl'rr:rk een wettelijke bepaling
op grond wararvan éérr of ffleer zarken waren r"ritgesloten
van verhaal door de schuldeiser.ra

Met name art. 447 Rv staat reeds sinds het einde van de
19e eeLlw ter discussie, waarbij twee hoofdstron'len te
onderscheiden zlin: diegenen die nlenen dat het aangaan

Bii de invoering van :rrtt. 447 en 448 is beoogd te voorkomen
op rrlle zaken vrrn de schuldenaar leidt

dart beslag en verharal

tot de economische ondergang van de schuldenaar en zijn
Aldus ook de MvT op art.2l Fw:

gezin. r'

van schulden rechtvaardigt dat de schr-rldenaar nog slechts
de vrije beschikking houdt over het maatschappelijk
minimaal noodzakeliike en anderzijds degenen die van
rrrening ziin dat enkel beddengoed, kleding en voedsel voor
een maand onvoldoende ziln om te voorzien in primaire
rnateriële en immateriële levensbehoeften. rt'

Têr gelegenheid van de invoering varn het NB\í en de
daaraan verbonden wijziging valn het \Wetboek valn
br,rrgerlijke Rechtsvordering is r"ritdrukkelijk aarrdacht
besteed aan art. 447 en 448 Rv. De wetgever heeft het
op dat moment niet nodig geoordeeld de bepalingen aan
te passen.rt De Mernorie vlrn ï>elichting Invoeringswetrs
vermeldt nog:

Dorrr de irr de arrtt. 447 en 448 Rv met name genoemde
zaken r-rit te sluriten van verhaal, heeft de wetgever het proportionarIiteitsl-reginse| irr archt genon'len door het rninirnaarl
noodzarkelijke niet vatberar te maken voor verhirarl en
voor het overige - verhaal door een schr"rldeiser in beginsel
nrogeliyk te doen ziin Dat is tevens in overeenstemming
met Recomnrendation Rec(2003)17 van het Corrrmittee of
Ministers veul de Rarad varn Europa:

Bij Mernorie van Antwoord rneldt de Minister evenwel:r"
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schr,rldeiser clie reden heeft te veronderstellcn clrrt
schr.rlderrrtelr beschikt over (rrnclere) voot' verhitrrI
vatl'rarre vermogerrsbestrrrrddelen kirrr de schuldenrrirr

De

de

doen verorlrdeler-r
Ir-r

het preerdvies Herzienirrg virn ltet beslirgverbod roerende

zarken w<lrden voorstellen gef<lrnruleerd

om tot

een

nroderr-risering veln de beprrlirrgen te korlen.r')
De vraarg karrr worden gesteld of cle tr'rrirktijk zich rriet reeds
weet te redden en of een wetswi lziging wel rrodig is.

tot het verscharffen viln inlichtingen

darirron'rtrent, op stralffe varrr verbeurte viln een dwitngsonrl
of krarcht bijgezet met lijfsdwang.r* De schulcleiser zarl drrn

wel alrurnernelijk rttoeten nr:.rkerr en zo nodig
bewilzen

-

rrtoeter-t

dat de schulderrrlar over rneer of irncJere venno-

die tot verharrrl zoLtden rnoeten
Als in het geheel geen v(x)r verhrrirl
vatbarre vernl<lgensl'restalnddelerr bekend zilr'r of redeliiker-

gerrsl'restrrrrddelerr l'reschikt

kr-rnnen dierrerr.l"

Iren execut<lrirrle titel is voor tenLlitvoerleggirrg vatlraraq
(a ) zoliurg tegerr cle r.ritspratetk nog geen rechtsmiddel
is irrgesteld,t' (l',) vrlnrrf het nlonrent drrt de uitsprzrark
irr krrrcht vrln gewijsde is gegrlrlr-r of (c) de r-ritspraak
tuitvoerbarar bii vo<>rrirarcJ is verklirirrd. Als r-ritgarrrgspr,rnt
heeft claarbij te gelden dart de tenlritvoerlegging van een
executorirrle titel z,o nrirr nr<lgelijk wordt belerlmerd,rl
tenzii d, exactttdrtt, ntcdc gclet o1t de be lartgen a(tn de ziide
LtLut dc gcëxcctttcu'dc dic door de cxccutic atllert ruorden
gescbddd, gcert irt rcdclilkhcitl tc rcsltcctcren belang heeft
bij gcbruikntrtkirtg ttttrt :ziitt bcyrtagdhcid rnrt (...) tot tenuit-

wiize rriet te verwachterr is drrt de bekerrde vennogensbestarrddelen een positieve oplrrengst zullerr genereren,, heeft
een v<lrderirrg (err ver<lordeling) <lnder verl'reLrrte viln een
dwarngsom geen enkele zin, z<ldlrt nren cl:.rn is lrirngewezer-l

op lijfsdwang.

uocrlcgging ot,cr tc gdttrt.)\

Ook itls begirtsel viur het execLrtierecl-rt l-reeft derhalve te
gelclen dat cJe verkregen execLrt(>rirrle titel rriet n'rarg worden
rnisl'rrr-rikt. Uit de rechtsprrrark viur de Hoge Raadra blijkt dat
cie houder vrln een executoriale titel die het op execr-rtie laert
ilr.lnkornen terwijl l'rii vo<lrb:.rirt virststilat dirt het gek ozen
object voor die execr,rtie v(x)r heur geen positieve opbrerrgst
kirn opleveren,, nrisbruik varrr recht rrarrrkt arls n-roet worder-r
irrrngenonren cl:,rt de debiteur over <lnvoldoerrde nriddelen
beschikt onr cle vorclering wrrilrvoor geëxecurteerd wordt
te volcloen.rt Hieruit vrrlt ai te leiclen dat de executie veln
zirken,, wirilrveln geen p<lsitieve <lpbrerrgst is te verwrlchten,
slecl-rts dirrr geoorlo<lfd is arls rlarnnerrrelijk is dirt de
schulcJerri.rilr wel kan nri.li,lr niet wil betrrlen.lt'
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Irrdien de te execnteren roeren de zakerr n<lodzrrkelijk zilr't
onr de gewone grlng varn cle huishouc-lirrg te wrlelrll<lrgen
en de te verwilchten opl'rrerrgst bij executie vrln clie zirken
nrininritrtF" zal ziin, datrr krrrr drritrirt een beletsel gclegerr
ziin orn tot executie over te gr'lrln. Het Hof l,eeuwLtrclen
oordeelde irr dat krrder ten etatnzien viln verhrrarl d<lor
executie vrln irrl'r<ledelzirken irr 20 I 0:tr

een schuldeiser Inrarrktl nrisl'rruik v:ur z.iin l'revoegclheic]
c-l<r<lr ziit't vorderirrg (nit het leggerr viur execLrtorierirl
beslag) op ztrken vaur ziit't schuldeniri'rr te verharlen irrdien
te verwerchterr varlt dat de <lpbrengst vrur de executrlrirrle
verko<lp vaur die zarken zelfs onvoldoencle zal zilr't onr de
eleln de executie verl'l<lr-rderr k<lsten te conrpenseren. Ilen
dergeliike sitr-rirtie za,l zich irr de regel v<lordoen itls sprarke
is vrln een rrormale hr-rishoudirrg, w:.ratrir-t zich br,riten de
zarken welke strikt no<ldzakeliik ziin onr de gewone g:.lng
valr'l

de huishor-rding te wererrlr<lrgen,, geen <lbjecten l'revirrclen

die

noernerlswararrdige vennogenswelrrrcle vertegenwo<lrdi-

gerr. Als zodanige zirken merkt het hof de <>nder 4.7 vrul
het l'reroepen vonnis opgesonrde zerken rl:.ln. Dararr['rij tekerrt
het hof rraur dart elektrorrica (zoirls een televisiet<lestel)
onder onrstelndigheden nog wel enige (execntie-)wrr:.rrde

kan vertegenwoordigen (bijvoorbeeld indien het vrln een
exclusief merk is <lf het vrij nieuwe rrpperrrrtuur betreft),,
doch omtrent dergeliike omstrlrrdigheden is irr crrsLr rriets
gesteld of gebleken.
Deze uitsprrrak kreeg clrrlarngs nrrvolgirrg viur de Rechtl'ratnk

Het is overigens de vraag of deze afleiding een juiste is. Dat zou dan
betekenen dat een vermogende schuldenaar die bewust vermogens-

bestanddelen aan mogelijk verhaal heeft weten te onttrekken daarvoor
gestraft kan worden door executie van die bestanddelen van zijn vermogen waarvoor dit niet is gelukt, ook al valt van die executie geen enkele
opbrengst voor de executant te verwachten. Alsdan wordt het executierecht gemaakt tot hetzij een straí hetzij een (indirect) dwangmiddel.
Waar ook een andere aanpak mogelijk is, rijst de vraag of dit dan wel kan.
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De ervaring leert dat de gemiddelde huishoudelijke inboedel bij execu-

toriale verkoop nog geen € 2.500,-- opbrengt.
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Alrrrelr).tr De r.ritstrlrirker-r girrur er kenrrelijk vaur r-rit c-lrrt
roerencle zrtken clic' tro<lclzarkelijl< ziir^r onr de gewone giurg
vr.u'l de lruisht>udirrg te wrl:.rrborgen geen noenlenswililrdige venrolaenswitrrrc-le vertegenwo<lrdigen en derharlve rriet
v(x)r executie vrttbir:,u'zijn. Dat is slechts ilrrders indien de
executiurr stelt of cJoet blijkerr dat beparrrlde zirken wèl tot
een positieve oprl'rrengst zullen leiderr. t'

Uit cle rechtsprirark nret betrekkirrg tot nrisbrr,rik vrln executiebevoegclheid en nret betrekkirrg tot het verkrijgen
vllr-r inf<lrrtrrrtie over voor verhirirl vertbirre vennogerrsbestrrrrdclelen., rifst het beeld op drrt het rrirn cJe executarnt is
or-lr itrlnrrerlelijk te rnrrken drrt cle geëxecuteerde over de
rniddeletr besclrikt onr de vrlrclerinÍ4 te volcloen en clart de irr
beslrrg genonren r<lerend e z^ken rriet noodzrrkelilk z|n voor
cle gewone gilng v:.ur cle huishor-rding of desond:.rnks tot een
positieve opbrengst kurmen leicJerr. Het is cle vrelag <lf dit
een reclelijke l'rerrirclerwilze is. Indierr beslag gelegd wordt
op een perioclieke uitkerirrg is lret rlrur cle geëxecr.rteerde
Í.rLln te voeren en te onclerbouwen clat cle besllrgvrije v<let te
larrg is virstgesteld. r"t Mrrr'rr lrij roererrcle zirken zou, zonder
errige reclengeving c-l:.rnrrvoor, de bewijslast lretreffenc'le de te
ve rwi.l c h ten otrl l'r ren gst op cle e rec u trur t/sch u l c-le i se r k <lr-r'l en
te liggen. Dit lilkt irr strijd nret het beginsel dat eerrieder
nret al ziy't venllogensl'restarnclclelen voor ziit'r sclrulden irr
dierrt te stltirn.

Dirt geldt niet rtlleerr voor een execut<>rirr:,rl verhrrrrlsbeslarg
nrererr <lok voor een conservrtt<lir verhrrrrls['reslrg. Een

conservrrtoir verhirrrlsbeslitg lreeft irnnrers ten doel
over te ger:,lr-l irr een executorinrarl verlrrrrrlsbeslrrg erl

irr lret hier bed<>elcJe gevirl
verhrrarl kr-rnnen leiclen vitnwege de
kerrnelijke noodzrrkeliike besternrr-ring vrln cJe goederen.
E,en clesonditrrks gelegcl beslag is clarn ook voor clpheffing
vartbrrarr. Dart geldt uiterrrrrrcl ook v()or een verhrrirlslreslag
drrt r.titsluiterrcl als tr-rressiertridc-lel wrlrclt gelegcl cn ninrnrer
tot verhirarl nret een voor cle executirnt p<lsitieve opbrengst
dart executoriarle beslirg z'al

niet tot rechtmirtig

zal kunnerr leiclen terwijl everrrnirr rlrlnnernelilk is clirt cle
debiteur over irnclere rnicJclelen l'reschikt orn cle vrlrderingen
te v<lldoen.

L,r

- in nirv<llging

dirt zich in een

vru-l lret

Hof [-eeuwilrderr - vilrr r.ritgalrrrrde

huislrouding uitsluiter-rcl zaken
bevinden c-lie strikt rroodzrrkeliik ziin voor de gewone
gerns vrlr-l de hr,rishoudinu, zilt'r clie zrrken niet vnrtbrlirr voor
verlrararl en dus niet voor conserveltoir en executr>riirirl
verlrrrarlsbeslirg. Dirt is slechts rrnclers voor zover de
execut:.trrt stelt en zo n<lclig bewijst clat cen oi rneer zirken
rr<lrnrarle

een pr<lsitieve <lpbrengst zr,rllerr (l<unnen) hebberr <lf irls de
executettrt rlilrrrrernelijk kirrt rnirken drrt de geëxecuteerde

over irndere rliclclelen besclrikt onr de

vorderinger-r

warirrvoor verhrt:.tl w<lrclt gezr>cht te vold<len.
Eerr nirdere regelirrg vrln cle n iet voor beslnrg v:.rtl'rare
irr[r<lecl elztken is c]rtn strikt genon'len niet nor>cJzrrkelilk. Dat
neemt rriet weg clirt eerr nrrclere regeling karrr bijdrilgen:.1r.ln
verduideliikirrg varn de verhouclinsert tr-rssen cle schulcleiser
en sclr r"r lderr ali.l r.

Als cle sclrulcJeiser niet bekencl is rlet arndere verherrrlsnr<lgeliikheclerr en verlrirrtl niet geo<lrloofd is orndirt de zerkerr
noodzarkeliik zifn voor een norn-lnrle hr,rishor.rding darrr wel.,
in relartie tot de te rtrrrken kostenr geer pctsitieve opbrengst
zullen ollleveren., levert niet enkel de executie rraralr ook het
leggerr veln beslilg op die zirken nrisbrr-rik vrrrr bevoegdheid
op. Z<>wel een conservirtoir :.rls een executoriararl beslag
strekt er inrnrers toe clitt zo snel rrrogelijk verharal plaats
Irrdierr verhrrirl rriet rlogelijk (b)lijkt onrdirt geen
positieve opbrerrgst is re verwrlchten,, konrt ook die

virrdt.

strekking :.tr,u-r het l'reslirg te ortrvrlllerr.
Drtt l'retekent drrt nrtirst de uitclrukkeliike verhararlsverb<lclerr virn <lncler nreer arrtt. 447 en 448 Rv sprarke is vaul
- een clrtegorie virn overige rrs rr iet in de wet geregelcle -goederen wrlerrop evennrin verhrrarl en dus beslirg rnogeliik
is. Het zoeken vrln verlrarrrl op dergeliike g<lederen levert
inrtrrers rnisl'rrr-rik vrln l'revoegdheid op en dienter-rgevcllge
is het leggerr vi.ln l'reslerg op clie goecleren onreclrtrlaltig.
Over de auteurs
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Zie ).W.Westenberg en H.A. Stein,'Hoe beslagvrij is de beslagvrije voeti

Dit kan de executant doen door bij voorbaat met gegarandeerde biedingen op (zekere) inboedelgoederen te komen.
BER

Mr. J.W. Westenberg is oud coórdinerend vice-president van de rechtbank
's-Gravenhage, thans juridisch adviseur; mr. H.A. Stein is advocaat bijVan

Cooth Advocatuur te Breda

2013,nr.2.

BESLAG EN EXE(UTIE IN DE RE(HTSPRAKTIJK

