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Welk bewijs dient de eigenaar van een goed niet op naam te
leveren in geval van beslag door een crediteur van de detentor?
Preadvies van Mr. A. Pitlo
I.

ALGEMEEN DEEL

Inleidende opmerkingen.

Er zijn twee gióepen van oorzaken waardoor C, crediteur van B, in
zijn verwachtingen kan worden teleurgesteld als hij beslag legt op een
roerend goed, dat B onder zich heeft. Het goed is eigendom van B, maar
deze mist hierover de beschikkingsbevoegdhèid (b.v. door bewind) en
het goed is eigendom van A. Het eerste komt hier niet aan de orde.
Bijna een ieder heeft roerende goederen onder zich, die hem niet toebehoren. Welk bewijs moet de eigenaar van het goed, A, wiens goed
zich onder B bevindt, leveren tegen C, de crediteur van B, die, in de
mening, dat het goed aan B toebehoort, er beslag op legt? Het is aan
de beantwoording van deze vraag, dat dit preadvies is gewijd. A zal of
als eigenaar het goed onder B opvorderen, of opheffing van het beslag
vragen.
. .· .
, De. hier volgèn4e beschouwingen betreffen uitsluitend de niet op naam
staande roerende; goederen.
· Onder de beslagleggende crediteur wordt in deze beschouwingen slechts
verstaan çle "gewone" crediteur, hij dus, die voor zijn vordering in geld
verhàal Öp het vermogen zoekt. Niet rekenen wij daartoe hen, die slechts
bij één goed belang hebben, zoals de koper van een bepaald goed of hij,
aan wie ,pand op een bepaald goed is toegezegd .
.· Onbesproken blijft ook het geval, dat een niet-eigenaar kan .revindièeren: de pandhouder, de verhuurder. De nuanceringen, die de revindicatie door deze personen medebrengt, zouden te ver voeren.
1. Verhaalsrecht op roerende goederen, niet op naam staande, die
eigendom van de debiteur schijnen.

In art. 1177 B. W. lezen wij het beginsel, dat alle zaken van de debiteur
tot waarborg strekken van de crediteuren. De artt. 447 en 448 Rv. sommen de zaken op, die niet voor beslag vatbaar zijn. Deze opsomming
omvat de elementairste levensbehoeften. De Faillissementswet sluit deze
zaken en nog enkele andere buiten de failliete boedel (art. 21 F.).
De detentieverhoudingen tussen A en B kan men als volgt groeperen.
Het goed is nog geen eigendom van B. Hiertoe behoort de koop op afbetaling door B., waarbij de verkoper, A, zich voorlopig de eigendom heeft
voorbehouden. Het goed is geen eigendom van B. Tot deze categorie
behoren bruikleen, vruchtgebruik en vele andere rechtsbetrekkingen,
die uitsluitend op detentie zijn gericht. Beide categorieën leveren betrekkelijk weinig gevaar op voor de ondergraving van het verhaalsrecht.
Voor zover hier een maatschappelijk gevaar in ligt, zou dit slechts te
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bezweren zijn door voor roerende goederen detentie tot hoogste recht
te verklaren.
· Gevaarlijk is wel de derde categorie: het goed behoort niet meer aan
B toe. Want naast de gevallen van verkoop of schenking door A aan B
onder ontbindende voorwaarde waarvan de fiducaire overdracht, met
daarop volgende feitelijke afgifte door A aan B een variant is - gevallen,.
waarin geen fraus crèditorum is te vrezen - kent men hier de overdracht
door B aan A, met voorbehoud van de feitelijke macht. De fiduciaire
overdracht met voorbehoud van bruikleen of huur en de overdracht
met voorbehoud van de feitelijke macht, op grond van een beding van
wederinkoop, zijn er voorbeelden van. De deur voor geknoei staat hier
wijd open. Dat men van deze gelegenheid in de praktijk op ontstellende
wijze misbruik heeft gemaakt, is duidelijk gebleken uit de cijfers door
MEIJERS gegeven na een door hem onder de deurwaarders ingestelde
enquête 1 . Het grootste euvelligt onder dergelijke omstandigheden in het
feit, dat de onbehoorlijke gedraging zo veelvuldig plaats vindt, dat de
massa er de onbehoorlijkheid niet meer van beseft.
De handeling, waardoor B het goed aan de greep van C wenst te onttrekken, kan een werkelijke overeenkomst zijn of een schijnovereenkomst. In beide gevallen ligt aan de overeenkomst een ongeoorloofde
oorzaak ten grondslag en is zij dus nietig 2, Bovendien kan C trachten
met de actio Pauliana, met haar moeilijke bewijsvereisten, het goed voor
wat hem betreft in het vermogen van B terug te brengen.
De ·maatschappelijke . bezwaren, aan de levering .door constitutum
possessorium klevende, hebben er de Nederlandse wetgever reeds in 1930
toe gebracht een regeling te ontwerpen, die beoogde deze vorm van
levering in te dammen. Ook het Ontwerp MEIJERS dringt deze figuur in
sterke mate terug, door de. fiduciaire overeenkomst met levering constituto possessorio slechts onder bepaalde omstandigheden toe te staan ..
Het is de. vraag in hoeverre de wetgever bij machte is een rechtsfiguur,
waaraan de .praktijk nu eenmaal behoefte heeft, te verbieden. Er zijn
maatschappelijke eisen, die elkaar doorkruisen en voor welker spanning
geen bevredigende oplos.sing is te geven 3 •
Wat de toekomst hier moge brengen: op het ogenblik is er het euvel
aanwezig, dat de deurwaarder, die bij B voor C beslag wil komen leggen,
te horen krijgt, dat B geen eigenaar der goederen is, dit nog niet is of
dit niet meer is.
Een geheel andere mogelijkheid crediteuren te duperen ligt in de huwelijksvoorwaarden. Als de echtgenoten het vermogen aan zaken niet op
naam opgekomen van de zijde van de man (B) willen "beveiligen" tegen
diens crediteuren, kunnen zij in de akte van huwelijksvoorwaanlen of
in de daaraan vastgehechte staat deze zaken omschrijven ondep de aanbreng van de vrouw tA). Deze methode kan slechts toepassing vinden
1 C. J. DE LANGE en E. M. MEIJERS, Eigendomsoverdracht tot zekerheid; preadviezen
uitgebracht voor de Broed. van Notarissen, 1936.
2 Hof Amsterdam, 12 januari 1944, N. J. 1944, 294.
3
Zie de preadviezen uitgebracht voor de Nederl. Juristenver. in 1956 door C. Ae. UNIKEN
VENEMA en J. R. H. BUINING "Welke voorzieningen behoort de wet te bevatten betreffende
fiduciaire rechtsverhoudingen (anders dan na dode)?".
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in dit enkele geval, waarin de wet aan partijen de gelegenheid biedt hun
overeenkomst te publiceren met een in beginsel tegen derden werkende
kracht. Terwijl het geknoei met de overdracht constituto possessorio
gewoonlijk meubilair betreft, de winkelvoorraad of de veestapel, betreft
het bij de akte van huwelijksvoorwaarden veelal effecten aan toonder.
Na aldus in grove lijnen het terrein te hebben geschetst, waarop de
kwesties zich· afspelen, die tot de hier aan de orde gestelde vraag aanleiding geven, gaan wij thans over tot de bespreking van de eigenlijke
vraag: welk bewijs moet A tegen C leveren om als eigenaar het goed uit
diens handen los te krijgen.

-2. Revindicatierecht voor de eigenaar van goeder~n, waarop schuldeisers aanspraak maken, ingevolge het houderschap van hun schuldenaar.
Prealabel aan· de vraag welk bewijs A tegen C moet leveren, is de vraag
of C, de crediteur, de beslaglegger, rechtverkrijger is van B. Als wij dit
voor het materiële recht hebben vastgesteld, zal hetzelfde gelden voor
het bewijsrecht, voorzover daarvoor niet een afwijkende omschrijving
is gegeven.
De crediteur is naar ons recht geen rechtverkrijger. Hierover is men
het eens. Kwestieus is het of de crediteur zich zelf tot rechtverkrijger
maakt door beslag te leggen. De auteurs zijn verdeeld.
Een samenvatting van de argumenten voor een ontkennend antwoord
geeft ScHELTEMA in de volgende bewoordingen 1 . "Wij voor ons achten
de opvatting, die in den beslaglegger een rechtverkrijgende van den beslagene ziet, onjuist. De beslaglegger oefent niet een recht - dat ·zou
dan moeten. zijn het eigendomsrecht - van den beslagene uit; hij volgt
niet in een geheel of een gedeelte van dat recht op; de wet kent heni
een geheel eigen recht toe, een recht, strekkende tot. het verkopen van
de in beslag genomen zaak en tot het zich uit de opbrengst daarvan voldoen; een recht, dat als zoodanig ·den beslagene nimmer, ook niet als
onderdeel van zijn eigendomsrecht, heeft toebehoord. Men kan zich ook
moeilijk personen voorstellen, die onderling met meer recht als "derden"
kunnen worden gequalificeerd dan een beslaglegger en een beslagene".
Hiertegenover staat de volgende argumentatie. Ieder, die een beperkt
zakelijk recht van de eigenaar verkrijgt, verkrijgt daarmede uit handen
van de eigenaar een kwalitatief bepaald deel van de eigendom. Men
spreekt van translatieve en van constitutieve overdracht. De laatste is
de overdracht, waardoor een beperkt zakelijk recht ontstaat. Maar elke
constitutieve overdracht is tevens een translatieve, want het ontstaan
van het beperkte zakelijke recht is niets anders dan het afzonderen van
een kwalitatief bepaald deel van de eigendom. Dit uit de volheid van het
eigendomsrecht afscheiden van een functioneel deel kan een genotsrecht
betreffen of· een beschikkingsrecht. Bij het hypotheekrecht b.v. betreft
het een deel van de beschikkingsmacht Tevoren kwam dit brok be1
F. G. ScHELTEMA,
ASSER-SCHOLTEN J2, p.

669 n. 2.

Nederlandsch Burgerlijk Bewijsrecht, p. 301. Deze mening delen
9, AssER-ANEMA-VERDAM, p. 176 e.v. en VAN OvEN, N. J. B. 1938.
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schikkingsmacht aan de eigenaar toe. Het recht vÇLn de eigenaar plus
het recht van de beperkt zakelijk gerechtigde zijn het volle eigendoms.,
recht. Iets nieuws kan niet ontstaan, want dan zou er door de afscheiding
iets bij moeten komen, hetgeen ondenkbaar is. Het recht van de beslaglegger nu is na verwant aan dat van de hypotheekhouder. Ook hij verkrijgt een deel van de beschikkingsmacht. In menig opzicht is zijn recht
te vergelijken met een zakelijk recht. Een ieder moet het eerbiedigen;
nadat het beslag is gelegd kan de eigenaar geen rechten meer ten nadele
van de beslaglegger op het goed leggen; de nemo plus juris-regel geldt;
de beslagene verliest zijn beschikkingsmacht; later door hem aangegane
schulden zijn op het goed niet verhaalbaar .,---- naast de macht direct te
beschikken, mist de eigenaar ook de macht indirect te beschikken. De
beslaglegger is opvolger in een kwalitatief bepaald deel van eens anders
recht en is derhalve diens rechtsverkrijger. Aldus luidt het oordeel van
SUIJLING en EGGENS 1 . Laatstgenoemde geeft de volgende definitie van
rechtsverkrijger: "hij, die zijn recht ontleent aan een voorganger, die in
zijn recht afhankelijk is van zijn voorganger, die (en in zooverre hij) niet
meer rechten verkrijgt dan zijn voorganger had en hij aan dezen ontleende" 2 • STAR BusMANN is dezelfde mening toegedaan 3.
De rechtspraak is verdeeld. De H. R. heeft zich waarschijnlijk over
de vraag nimmer uitgelaten4.
De vraag, of de beslaglegger rechtsopvolger is, verliest voor ons veel
van haar belang, indien de beslaglegger behoort tot hen, die materieelrechtelijk bescherming ondervinden, want dan zou hij- zich aan elk bewijsrechtelijk gevolg van het rechtsopvolger zijn bij voorbaat o_nttrokken
weten, doordat de materieelrechtelijke gevolgen hem niet kunnen bereiken.
Art. 2014 lid 1 B ..W. beschermt de derde, die te goeder trouw een
zaak niet op naam uit handen van de niet-beschikkingsbevoegde ontvangt, daarbij afgaande op de door de houder opgewekte schijn van be.:.
schikkingsbevoegdheid. Hiertoe dient naar de heersende mening nog
aan drie vereisten te zijn voldaan: de derde moet de zaak feitelijk onder
zich hebben verkregen, deze verkrijging moet niet om niet zijn en dient
te berusten op een geldige titel. Dezelfde bescherming geniet de pandhouder ingevolge art. 1186 lid 5 B. W. Over andere zakelijk gerechtigden
wordt gezwegen (vruchtgebruiker). Aan de orde is gesteld, of ook de
persoonlijk gerechtigden --;-:- huurder, huurkoper - deze bescherming
deelachtig zijn. Wij kunnen deze strijdvraag terzijde laten. Ons boezemt
1 SuiJLING I, n°. 460. EGGENSin LAND-EGGENS p. 117 e.v.; voorts dezelfde inW. P. N. R.
3267 e.v. en 3651 e.v.
2 W. P. N. R. 3651, p. 615.
3 STAR BUSMANN, Hoofdstukken van Burgerlijke Rechtsvordering, 1955, nos. 434, 445
en 446. Zo ook TIELEMAN, De bewijskracht van akten, p. 213 (1910) en WIARDA, Cessie,
p. 352 e.v. (1937).
4 De mening van SCHELTEMA deelt de Rb. Maastricht, 21 september 1922, N. J. 1923,
612 en 5 januari 1933, N. J. 1933, 1224. lmplicite ook Rb. Amsterdam, 26 november 1926,
N. J. 1928, 866. Aan de zijde van SuiJLING staan de volgende uitspraken: Rb. Den Haag,
29 apri11919, yv. 10441; HofDen Haag, 12 april1920, W. 10709; N.J. 1920, 1223; Rb.
Utrecht, 24 oktober 1928, N. J. 1929, 714; Rb. Amsterdam, 15 iuni 1931, W. 12356. Wat
de H. R. betreft zie p. 14.
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het echter wel belang in of de 'beslaglegger, indien men hem als rechts..,
opvolger van de beslagene beschouwt, de bescherming aan het beginsel
ontleent, dat de wet met zoveel woorden aan de eigenaar en de pand;.
~~~~

'

· Het recht is door de beslaglegger niet om niet verkregen:. Zijn titel is
deugdelijk. Men kan opmerken, dat hij het goed feitelijk onder zich
heeft, aangezien hij het door tussenkomst van de voor hem optredende
bewaarder in zijn machtssfeer heeft.·
Tot zover is de situatie voor hem gunstig.
Het beginsel van. de bescherming van de derde te goeder trouw bij
roerend goed berust op de aan de oorspronkelijke eigenaar toerekenbare
schijn, dat de beschikicingsbevoegdheid in handen van een ander (de
houder) lag.- Deze toerekenbaarheid is evenzeer aanwezig wanneer de
detentor het gm~d vervreemdt, als wanneer een zijner crediteuren er he..;
slag op legt. Maar wat ontbreekt, is, dat men hier niet kan. stellen, dat
de detentor heeft gepretendeerd beschikkingsbevoegd te· zijn. Wie een
goed van een ander onder zich heeft, neemt daarmede allerminst de
schijn aan beschikkingsbevoegdheid over dat goed te hebben. De ere"'
diteur, die veronderstelt, dat al wat aan roerende zaken onder zijn debiteur aanwezig is, eigendom van zijn debiteur is, veronderstelt op eigen
risico. De detentor schuldenaar verricht tegenover zijn crediteur niet
een handeling, waardoor hij een valse schijn opwekt. Dat hij geen eigenaar (meer) is, kan "vals" van hem zijn~ maar men kan niet van hem
zeggen, dat hij beweert beschikkingsbevoegdheid te hebben, zoals de
detentor dit doet, die het goed te koop aanbiedt. Het is de wet, die aan
de crediteur de bevoegdheid verleent zichzelf dit recht te verschaffen.
Als hij rechtsopvolger is, is hij dit zonder dat de rechtsvoorganger daar
direct de hand in heeft. De grond, waarop de wet aan de crediteur dit
recht toekent, is intussen, dat de beslagene er indirect wel de hand in
heeft. Want door schulden aan te gaan bindt men zijn vermogen en doet
dus- indirect een daad van beschikking.
Nu wij hebben geconstateerd, dat de beslaglegger. materieelrechtelijk
geen ·bescherming ondervindt, is de beantwoording van de vraag of A
tegenovèr C kan volstaan met het bewijs, waarmede hij tegenover B kan
volstaan, dus afhankelijk van het antwoord op de vraag of de beslaglegger tot de rechtsverkrijgers van de beslagene behoort. Hiervoor zie men
nader sub 3. Eveneens vindt daar de vraag haar behandeling of de beslaglegger vertegenwoordiger van de beslagene is.
Te dezer plaatse dient een nevenvraag te worden aangestipt.
A heeft uitgeleend aan X; deze detentor verkoopt en levert het goed
aan B, die te goeder trouw is; B is derhalve eigenaar. C, de schuldeiser
van B, weet, dat het goed langs onregelmatige weg in handen van B is
gekonien. Kan A hem de executie onmogelijk maken door aan te tonen,
dat hij, C, wist, dat het een verduisterd goed betreft? Ik meen ontkennend
te moeten antwoorden. De wet beschermt B, de verkrijger te goeder
trouw van de niet-beschikkingsbevoegde. Als het goed in handen van B
niet een volledig, recht betekent, is deze bescherming onvolledig. Indien
derden die 'op de hoogte zijn aan de besmetting van het goed waren

onderworpen, zou B niet volledig eigenaar zijn, want hij zou, hoewel hij
zelf eigenaar heet te zijn, aan· die derden geen eigendom kunnen verschaffen. Wat hier geldt voor de· verschaffl.D.g. -V'\n eigendom door B,
geldt ook voor de rechten van de beslagleggende crediteur. van R Steun
voor deze gedachte vind ik in de opvatting, dat eerimaal goede trouw,
goede trouw blijft of; anders geformuleerd, dat de goede trouw overgaat
op de rechtverkrijgers 1 ~
Thans kunnen wij overgaan tot de behandeling van de hoofdvraag:
welk bewijs moet A leveren tegen C?
3. Bestaan er, als een crediteur beslag legt o-p,<YQ<!tende goedere_n, (!ie
zijn debiteur in detentie heeft, voor de revindicatie ó{jzonderè .voorschriften?
Wat de formele zijde van de zaak betreft schrijft arL-456 Rv.-voor, daf
hij, die eigenaar beweert te zijn van de in beslag genomen goederen of
van een gedeelte daarvan, zich tegen de verkoop kan verzetten bij een
"middelen inhoudende" dagvaarding van de beslaglegger en van de be..;
slagene, welke betekend moet worden aan de bewaarder - een en ander
op straffe van nietigheid. De rechtbank, binnen welker ressort het beslag
jsgelegd, doet uitspraak. Indien de eiser in hetongelijk wordt gesteld,
kan hij, als hiertoe gronden bestaan, veroordeeld worden tot vergoeding
van de· schaden en interessen aan de beslaglegger. Deze kan immers
schade hebben geleden doordat hij op grond van het verzet of van een'
bevel tot schorsing, door· de President in kort geding uitgesproken, d~
executie heeft gestaakt.
Anderzijds is het mogelijk, dat de eigenaar schade beloopt door het
onrechtmatig beslag. De vordering uit onrechtmatige daad staat tot zijn'
beschikking 2, ook als hij geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot verzet, die art. 456 Rv. hem aanbiedt 3 • Hierbij is echter voor.;
zichtigheid geboden. Iemand, die beweerde eigenaar te zijn, sprak de
deurwaarder tot schadevergoeding aan, die, ondanks het feit dat hem
een akte was vertoond, waaruit de eigendom van de eiser moest blijken,
met 4e executie'Was voortgegaan;· De deurwaarder, die het sterke ver~
nioëderi 1-iad' gehàd;hier. met een. schijnakte tè maken te hebben, wees
er op, dat de ander van de· we~i'van ·art 456 Rv.- gebruik had kunnen
maken. Nu de eiser dit niet had· gédaan, was het risico daarvan voor
hem, hij kon de deurwaarder niet met vrucht aanspreken 4 •
- Deze laatste uitspraak is voor ·de praktijk van groot belang. ScHOLTEN
heeft daarop in z\jn anrtotatie t. a. p. gewezen. Men had vaak opgemerkt,
dat de deurwaarder, uit angst voor een veroordeling tot schadevergoeding,
de wijk nam wanneer hèm bij zijft komst om beslag te leggen een akte
werd voorgehouden, ookindien de akte hem als een schijnakte voorkwam;
1

._
De actie uit art. 456 Rv. is een zakelijke, Hof Amsterdam 27 december 1939, N._J.
1940, 722.
.
- . .
3
Alèhis twee vonnissen van 'dê-Rb. :Den Haag, 5 januari 1886, W. 5271 en 27 mei 1930,
N. J. 1930, 1313.
4
HofDen Haag l2 november 1936, N. J. 1937, 271, cassatie verworpen bii arrest van
16 december 1937, N. J. 1938, 505.
.
2

PJTLO, Bewijs en verjaring, 4e druk, p, 189 e.v.
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omdat het nooit zeker is, dat de rechter zal aannemen, dàt het een schijnakte is. Deze vrees van de· deurwaarder moge door de uitspraak niet
geheel zijn opgeheven - dit neemt niet weg, dat de rechtspraak hem
hier een hart onder de riem heeft gestoken. Hij weet nu, dat hij niet voor
elke akte "waarvan de inkt nog .nat is" opzij behoeft te gaan.
Hij, die beweert eigenaar van de in beslag genomen zaak te zijn, kan
twee dingen doen: revindiceren en opheffing van het beslag vragen. Voor
elk dezer beide vorderingen is de vorm van art. 456 Rv. voorgeschreven 1 .
Twee vragen het onderhavige artikel betreffende eisen een korte beschouwing.
Betekent de bepaling, dat de dagvaarding "middelen" moet inhouden,
dat aan deze dagvaarding zwaardere eisen worden gesteld dan aan een
andere_ çlagvaarding, :r:p.~t _11a.1I!e'- .<ia.t <;!~. ~i~~r _bi~:r niet kan volstaan met
zijn eigendom te stellen, maar dat hij tevens de feiten moet aangeven,
waarop zijn beweerd eigendomsrecht steunt? Als men de geschiedenis
van het artikel nagaat, is het niet onwaarschijnlijk, dat men tot een bevestigend antwoord moet komen. Het voorbeeld van het artikel immers,'
art. 608 C. de Pr. c., was een reactie op de al te gemakkelijke wijze, waarop te voren hij, die beweerde eigenaar te zijn, het beslag tot staan kon
brengen. De rechtspraak kent aan de woorden "middelen inhoudende"
betekenis toe en verlangt dus, dat eiser de gegevens in de dagvaarding
verstrekt die, indien zij worden bewezen, de eigendom waarmaken 2_.
Een waarschuwing voor de praktijk houdt ook het arrest van de H. R.
in van 25 november 1926 3 • Eiser had in de dagvaarding gesteld, dat de'
zaken hem waren geschonken of verkocht, maar had niet gesteld, dat
op de overeenkomst levering was gevolgd. Het Hof had eiser hierop niètontvankelijk verklaard, aangezien zijn dagvaarding niet voldoende de
middelen inhield, waarop zijn eis steunde. De H. R. verwierp het cassatieberoep. "Derhalve diende de dagvaarding, in verband met de strengere
eischen welke aan zoodanige dagvaarding zijn gesteld, te bevatten de
feiten, welke, indien bewezen, den eigendom van eischeres en dus de ge-'
grondbeid van het verzet -zouden rechtvaardigen". MEIIERS stelt in zijn
annotatie de vraag of de gedaagde in zijn verdedig-ing zou zijn geschaad,
indien de eiser de feiten bij conclusie van repl~eknaar voren had gebracht.
De tweede vraag betreft het volgende .. ,Het .verzet schorst niet de
executie. De beslaglegger kan doorgaan. Hij doet dit op eigen risico.
Wordt de eiser in het gelijk gesteld, dan zal de executant schade hebben
te ·vergoeden. De oorspronkelijke eigenaar is intussen waarschijnlijk zijn
goed kwijt door dy we:t;ldng- van art. 2014 lid 1 BW. Ten einde dit te
voorkomen kan eiSer' zich tot de president _wënqen om in kort geding de
executie te s_chorsen (art. 438 ·Rv.). Vr~ag: kap. de president hierop in-gaan indien niet reeds het verzet vofgéns art:. 456 R v. is' gedaan? Gewoonlijk ontkent de rechtspraak, dat de dagvaarding op grond van art.
456 Rv. voorwaarde voor de toewijzing op·het verzoek in kort gedingi·:.
Anders Hof Den Haag 4 maart 1938, N. J. 1938, 898, dat besliste, dat art. 456 Rv. slechts
de weg voorschrijft voor hem,· die revindiceert.
2 Rb. Breda 13 juni 1939, N. J. 1940, 516. Ook Rb. Den Bosch 15 maart 1940, N .. J.
1940, 751. .
3 N. J. 1927, 276 met ann. van E. M. M ..
1
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zou zijn 1 . STAR BusMANN merkt op, dat niets aan de president verbiedt,
in geval hij twijfelt aan de deugdelijkheid van de bewering, te bepalen,
dat de. schorsing zal vervallen indien niet binnen een bepaalde tijd bij
de gewone rechter het verzet aanhangig zal zijn gemaakt 2 •
Ar:t. 730 Rv. verklaart voor het conservatoir beslag de formaliteiten
voor het executoriaal beslag geschreven toepasselijk. Daar art. 456 Rv.
geen formaliteit voor het executoriaal beslag inhoudt, geldt de bepaling
niet 3 • De eiser zal dus bij dagvaarding van de executant, zonder dat hij
de beslagene mede moet dagvaarden, zijn verzet aanhangig kunnen
maken.
Wanneer wij thans overgaan tot een beschouwing betreffende de bewijsrechtelijke verhouding tussen de belsagleggende schuldeiser (C) en
A, die beweert eigenaar te zijn van het door C onder B in beslag genomen
goed, ga de opmerking vooraf, dat art. 456 Rv. in deze verhouding geen
wijziging aanbrengt. De bepaling heeft uitsluitend formele betekenis en
welke waarde men in dat verband ook moge toekennen aan het woord
"middelen", het heeft geen invloed op de bewijsrechtelijke verhouding
A-C 4 • "Het ogenblik, waar naar het bewijs dient te worden geleverd,
is dat der executie. Als het goed, dat eigendom van de beslagene was,
na het beslag, b.v. door het afbetalen van een laatste huurkooptermijn,
eigendom van een ander is geworden, mag de beslaglegger niet tot executie overgaan 5 •
Buiten beschouwing blijft de vraag in hoeverre een "gewoon" beslag
onder B. mogelijk is, indien niet B het goed onder zich heeft, maar een
detentor van B, dan wel onder die omstandigheden een derdenbeslag is
vereist 6 • Wij gaan uit van het normale geval B: B heeft zelf het goed,
waarop zijn schuldeiser beslag legt, onder zich. Eveneens bespreken wij
niet de kwestie of eigendom direct bewezen kan worden, dan wel of
slechts feiten voor bewijs vatbaar zijn.
Ter oplossing van de hier gestelde vraag moeten wij eerst differentiëren
naar de houding, die B aanneemt of reeds aangenomen heeft. Eerst zullen
wij de vraag trachten te beantwoorden naar de situatie,. die ontstaat als
B de eigendom van A ontkent en dus ·aan' C ste-un· verleent· door diens
bewering,. dat hij, B, eigenaar is, te staven (I) Vervolgens komt aan de
orde het geval, dat B aan A diens bewering vergemakkelijkt door een
bekentenis af te leggen, hetzij een gerechtelijke, hetzij een buitengerechtelijke (11) of doordat hij een akte heeft ondertekend, waaruit van A's
eigendom blijkt (111).
I. A bevindt zich in dezelfde bewijsrechtelijke positie tegenover C
als tegenover B. Het antwoord op de vraag tot welk bewijs A is gehouden,
1
Pres. Zwolle, 2 ianuari 1920, N. J. 1920, 242; Amsterdam 15 maart 1929, W. 11942;
Rotterdam 2 augustus 1929, W. 11909. Contra Den Haag 19 februari 1910, W. 8964; Middelburg 9 september 1922, W. 10957.
2 STAR BuSMANN, t. a. p,, n°. 456.
3
Rb. Rotterdam enk. k., 20 oktober 1925, W. 11475.
i Aldus ook de Adv.-Gen. LANGEMEIJER in ziin conclusie voor het arrest van de H. R.
van 4 mei 1951, N. J. 1951, 525, p, 990/1.
5 Aldus Rb. Amsterdam 3 december 1940, N. J. 1940, 1077.
6
Zie het in noot 4 vermelde arrest, met de conclusie.

ligt in de meiling~ die men is toegedafin ten aanzien van de proce'ssuele
· ··
betekenis van art. 2014 lid 1 B. W. : ·' .
Sinds de H. R. is overgegaan tot aarwaarding van de leer door SCHOL-·
TEN betreffende art. 2014 lid 1 B. W.-·verdedigd 1 mogen wij voor het
positieve recht van deze leer uitgaan. Zij houdt kort samengevat in, dat
art. 2014 lid 1 B. W. voor de eigendomsverkrijging van zaken niet op
naam slechts deze inbreuk maakt op de algemene regelen voor eigendomsverkrijging, dat de eis, dat men verkregen heeft uit handen van de
beschikkirrgsbevoegde, wegvalt. De andere vereisten blijven gehandhaafd:
een rechtsgeldige zakelijke overeenkomst en een rechtsgeldige titel· tot
overdracht. Deze opvatting brengt mede, dat men in bedoeld artikel
twee-vöorsèhriften dient te lezen, een materieelrechtelijke en eèn procesrechtelijke. In deze opvatting zijn.·er immers allerlei omstandighedep;'.
waaronder de bezitter te .goeder trouw van een dergelijke zaak geen.
eigenaar is, en het is duidelijk. dat, naar mate het aantal gevallen stijgt
van bezitters te goeder trouw, die geen eigenaar zijn, het maatschappelijk
verkeer in toenemende mate behoefte heeft aan een bewijsverdeling, die
in eerste instantie de bezitter voür eigenaar houdt en derhalve.op hem,.
die het tegendeel beweert, de bewijslasPlaat drukken. Derhalve~ de. aangesprokene kan volstaan met zich op 'zijn bezit te beroepen. Meer is niet
nodig, behalve, dat de uiterlijk waarneembare vorm van dit bezit on··.
dubbelzinnig behoort te zijn. Door deze eis dringt men misbruik van
deze gemakkelijke bewijspositie terug in die gevallen, waarin het min
of .meer duidelijk is, dat het beroep ongemotiveerd is, ·De eiser moet
trachten aan te ronen, dat gedaagde geen eigenaar· is. Dit betekent, dat
hij. moèt aantotien, .dat deze geen. bezitter te goeder trouw is, öf dat hij
slechts detentor-is of dat het bezit ondeugdelijk is· doordat de verkrijging
niet heeft voldaan aan de eis van op een geldige titel te berusten. Bij
roerend goed kan dus hij, die het goed _onder zich heeft (of door een
ander onder zich heeft 2), volstaan met te beweren, dat hij bezitter van
het goed ·is; wie wil revindiCeren, moet bewijzen, dat de ander geen
eigenaar is. Naar men algemeen aanneemt, heeft de H. R .. r~eds :bij~zîjn
arréh v-at1t8 ;februari J922 3~eze,;leerhaanvaard.- DE GROOTH ·heeft ·echter:_
als .zijn mening te kennen gegeven, ~dat de: :H. R; door zijn·:mrrest van
5 mei 1950 de mogelijkheid heeft afgesneden hef bewijs ,:val} het ontbreken van een titel op de eiser te leggen 4 . Bijval heeft hiJ hierin niet
gevonden 5 • Ook de uitspraken van ons hoogste rechtscollege van 1952
getuigen van een aan vaarding van de leer der processuele furietie 6 •
· De publikatie van DE. GROOTH toont aan, dat men over de- verdeling
van de bewijslast in het. gegeven. geval kan twisten. ·Waar men niet over.
1 H.R. 5 mei 1950, N. J. 1951, 1; 29 februari 1952, N. J. 1953, 58. Men zie AssER-ScHOLTEN 8ste dr., p; 96 en AssER-SCHOLTEN-BEEKHUIS ge dr., p. 127.
2
Zie hiervoor het arrest van 27 iuni 1952, N. J. 1953, 60, in het bijzonder de conclusie
van de Adv.-Gen. EoGENS t. a. p.
·
a N. J. 1922, 388.
4 RechtsgeL Mag. Themis, 1952, 117 e.v.
5
Zie EooENS in zijn voormelde conclusie en PH. A. N. H. in zijn annotatie onder het
arrest van 21 november 1952, N. J. 1953, 50.
6 Zie de noten 2 en 5 op deze pag.
· , • ';
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twist, is, dat de eigenaar hier tegenover de beslaglegger in dezelfde bewijsrechtelijke positie staat als tegenover diens debiteur.
II.. Het eenvoudige houvast, dat het bewijsrechtelijk voor A onverschillig. is of hij staat tegenover B dan wel tegenover C, valt weg indien
·
B op enigerlei wijze aan A het bewijs heeft vergemakkelijkt.
Als B een buitengerechtelijke bekentenis heeft afgelegd, verandert het
in de positie van A niets of hij tegenover B dan wel tegenover C staat.
De buitengerechtelijke bekentenis, hetzij zij mondeling is, hetzij schriftelijk - en daargelaten de vraag of elk van de beiden wel een afzonderlijk bewijsmiddelis-heeft vrije bewijskracht. Het staat aan de rechter
te beoordelen, welke betekenis hij er aan toe wil kennen, zowel in een
conflict A-B als in een conflict A-C.
Het is dan ook irrelevant of wij te maken··hebben met een dergelijke
bekentenis afgelegd vóór, dan wel na het leggen van het beslag.
De gerechtelijke bekentenis heeft beslissende betekenis in het proces,
waarin zij is afgelegd. In een ander proces heeft zij vrije bewijskracht 1 .
Afgelegd in een proces aan het beslag voorafgaande, heeft zij dus _tegen..
over de beslaglegger slechts vrije bewijskracht. Wel is het mogelijk, dat
degeen, die nu beslag heeft gelegd op een of. andere wijze in dat vorige
proces gemoeid is geweest, maar dan is hij dit toch niet geweest in zijn
hoedanigheid van beslaglegger. Indien de bekentenis wordt afgelegd in
een proces nadat het beslag is gelegd, kan dit de' beslaglegger nieLderen.
In de bekentenis ligt een vermogensrechtelijke· beschikking besloten.
Door een dergelijke daad kan de beslagene geen nadeel toebr~ngen aan
de rechten van de beslaglegger 2 •.
liL Bij vrij bewijs speelt de vraag naar de gebondenheid van C aan
door B geproduceerd bewijs niet. Dit speelt slechts bij door B verstrekt
verplicht volledig bewijs, dus in het bijzonder bij de akte. Wie een door
hem getekende akte ter beschikking van de belanghebbende stelt, schept
hiermede verplicht volledig bewijs tegen zich zelf, ten gunste van zijn
wederpartij. Dit verplicht volledig bewijs bindt ook de rechtverkrijgenden
(artt. '1907, 1912). Behoort tot hen de beslaglegger? Sub 2 hebben wij de
vra:a:'g voor.~het materiële recht besproken en gezien, dat er verschil van
mening bestaat. Hier merken wij nogmaals op, dat wie in het algemeen
de beslaglegger als rechtverkrijgende beschouwt, geen aanleiding kan
vinden voor het bewijsrecht een uitzondering te maken. Hij zal ook hiervoor de beslaglegger als rechtverkrijgende moeten erkennen.
Het bezwaar van de erkenning van de beslaglegger als rechtverkrijgende in de leer van het schriftelijk bewijs is duidelijk. Aan de garantie,
die de wet in art. 1177 .B. W. aan de crediteur geeft, wordt een forse slag
toegebracht. De crediteur heeft het recht de onwaarheid van de inhoud
der akte te bewijzen, maar zeer vaak zal hij hiervoor terugdeinzen, omdat
de kans groot is moeite en geld te verspillen. Het bezwaar van de tegen1

LAND-EGGENS, 2e dr., p. 243 n. 4.
2 Rb. Maastricht 14 november 1926, N. J. 1927, 819: de erkenning door de detentor bindt
de beslaglegger niet. Evenzo VIGELIUS, De leer der bekentenis volgens Nederlandsch Burgerlijk Procesrecht 0932). Contra Rb. Den Haag 29 april 1919, W. 10441; Rb. Maastricht
22 mei 1919, N. J. 1919, 867; Hof Den Bosch 25 oktober 1921, N. J. 1922, 1149.
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gestelde opvatting is eveneens duidelijk. De tegenpartij, die meent een
stevig bewijsstuk te bezitten, komt, indien het goed onder zijn detentor
in beslag wordt genomen; tot de ontdekking een tamelijk waardeloos
papier in handen te hebben. A is tegenover B eigenaar, maar kan tegenover C deze eigendom niet waarmaken. Maatschappelijk brengt waarschijnlijk de opvatting dat C geen rechtverkrijger is de minste bezwaren
mede.
Men mete intussen deze bezwaren in geen van beide richtingen te
breed uit. In de laatste opvatting heeft de akte weliswaar tegen de beslaglegger geen verplicht volledige bewijskracht, maar wel vrije bewijskracht.
De rechter kan dus naar omstandigheden beoordelen welke betekenis
hij aan de akte tegen C wil toekennen. In de leer, die de beslaglegger als
rechtverkrijgende beschouwt, kan de rechter hem te hulp komen door
een omkering van de bewijslast. De rechter kan vaststellen, dat volgens
een algemene ervaringsregel akten, opgemaakt van een overeenkomst
met een levering constituto possessorio, schijnakten zijn onder de omstandigheden, waaronder het onderhavige geval zich voordoet. Hij kan
aan A opleggen te bewijzen,. dat dit vermoeden ongegrond is. Zo ook
de H. R.: "De stelling, dat de beslaglegster, door de goederen ten laste
van den beslagene in beslag te nemen, te dien aanzien als rechtverkrijgende is te beschouwen, behoeft niet op hare al dan niet juistheid te worden
onderzocht, omdat, ook wanneer die stelling juist is, het Hof aan het
slot van art. 1959 B. W. de bevoegdheid ontleende om, gelijk ze gedaan
heeft, op grond van vermoedens, in strijd met de akte aan te nemen, dat
de verkoop en levering niet heeft plaats gehad, nu de beslaglegster tegen
de akte opkwam, uit hoofde van bedrog 1 . Op p. 8 hebben wij reeds
opgemerkt, dat de positie van C in het geheel niet zo ongunstig is, dat
hij op enkel vertoon van de beruchte akte beter doet zijn poging tot beslag op te geven 2 • ScHELTEMA heeft opgemerkt, dat deze vlucht van de
deurwaarder in het geheel niet nodig is, als men aanneemt, dat de beslag. legger geen rechtverkrijger is 3 •
Tot hen, tegen wie de akte verplicht volledig bewijs oplevert, behoren
ook de vertegenwoordigers van de ondertekenaar of van diens rechtverkrijgers. De~ vraag of wij de beslaglegger als vertegenwoordiger van de
beslagene moeten beschouwen, is door vele auteurs aangesneden 4 • Zij
doet evenwel in dit verband niet ter zake. De vraag toch of de beslaglegger vertegenwoordiger is, komt alleen aan de. orde voor de beslaglegger als executant.
Opp. 6 hebben wij een aantal rechterlijke uitspraken pro en contra
de leer, dat de beslaglegger rechtverkrijger is,~ vermeld. Een zekerheid
1
30 november 1933, N. J. 1934, 319, met noot E. M. M. Dito Hof Den Haag 8 i uni 1942,
N. J. 1942, 685; Rb. Den Haag 30 september 1943, N. J. 1944/5, 686.
2 STAR BUSMANN n°. 434 in fine.
3 N. J. B. 1938, 782 e.v., Hof Amsterdam 1 juni 1935, N. J. 1940, 91: fiscus is bewijs-

rechtelijk derde.
4
Bevestigend o.a. EGGENS W. P. N. R. 2989/90, 3651/2, 3684; STAR BusMANN n°. 434;
AssER-SCHOLTEN-BREGSTEIN p. 10. Ontkènnend o.a. ASSER-SCHOLTEN J2 p. 9; ScHELTEMA
p, 300; MEIJERS, Algemene Begrippen p. 216/9; SuiJLING I, n°. 282; D. J. V. in zijn annotatie
onder H.R. 16 maart 1951, N. J. 1952, 155.
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voor de praktijk zou er zijn, indien de H. R. zich hierover uitsprak.
J. DRION heeft in zijn annotatie onder het arrest van 4 april 1952 opge-

merkt, dat de H. R. thans zich had verklaard voor de leer, dat de beslaglegger geen rechtverkrijger js 1 . HouwiNG heeft echter, m.i. terecht, in
de door hem geschreven annotatie opgemerkt, dat de H.R. zich in dit
arrest over deze vraag niet heeft uitgelaten 2 •
Tot zover de bewijsrechtelijke betekenis van de inhoud der akte A-B
tegen C. Wat de onderhandse akte betreft wordt de vraag naar deze
betekenis in eerste instantie beheerst door de controverse betreffende
de interpretatie van art. 1917 B. W., dat inhoudt, dat de dagtekening
onder de onderhandse akte tegen derden geen kracht heeft, behoudens
indien zij is geregistreerd, in een authentieke akte vermeld, indien een
der ondertekenaars is overleden of de derde, tegen wie men zich van de
akte wenst te bedienen, haar bestaan schriftelijk heeft erkend.
In het algemeen levert een akte tegen hen, die niet tot partijen en derzelver rechtverkrijgenden behoren, vrij bewijs op. Naar de heersende
interpretatie van art. 1917 B. W. maakt de wet op deze regel een uitzondering door te bepalen, dat de rechter aan de datum onder de onderhandse akte geen enkel bewijs tegen derden mag toekennen 3. Wie de
beslaglegger als rechtverkrijger beschouwt, ziet in deze interpretatie diens
positie als onberoerd door het artikel. De dagtekening heeft tegen hem
verplicht volledige bewijskracht (art. 1912 B. W.).
Een andere opvatting is naar voren gebracht door SunLING en EGGENS.
Deze auteurs vatten onder de derden van het artikel de rechtverkrijgers
onder bijzondere titel en lezen er in, dat, terwijl de akte naar haar inhoud
verplicht volledig bewijs oplevert tegen de rechtverkrijgers onder bijzondere titel, zij wat de dagtekening betreft slechts vrije bewijskracht
tegen deze personen oplevert 4 •
Over de bewijskracht van de datum der onderhandse akte tegen derden
spreekt de wet in deze opvatting niet. Dit betekent, dat hij tegen hen
vrije bewijskracht heeft. Men kan dus deze visie op art. 1917 B. W. àls
volgt samenvatten. De rechtsopvolger onder bijzondere titel is krachtens
art. 1912 B. W. gebonden aan de inhoud der akte. Uiteraard dient echter
eerst te worden uitgemaakt of iemand rechtsopvolger onder bijzondere
titel is. Hiertoe dient men aan te tonen, dat de akte' is getekend vóór de
rechtsopvolging plaats vond. Hiertoe nu levert de datum onder de akte
geen verplicht volledig bewijs. Het artikel is derhalve in deze interpretatie overbodig.
Terwijl hij, die de beslaglegger als rechtverkrijger beschouwt, in de
heersende interpretatie van art. 1917 B. W. aan de dagtekening verplicht
volledige bewijskracht tegen hem toekent, kent hij in de andere leer betreffende· dit artikel aan de dagtekening niet meer dan vrije bewijskracht
tegen hem toe.
1

Ars Aequi 1952,
zN. J. 1953, 391.

p,

144/6.

3 ASSER-ÁNEMA-VERDAM, p, 173 e. V.; SCHELTEMA, p, 303 e.v.
4 SuiJLING I, nos. 462 e.v.; EooENS, W. P. N. R. 3267 e.v., 3651

p. 117 e.v.

e.v.;

LAND-EGGENS,
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Ook in de leer, dat de beslaglegger geen rechtverkrijger is, is de vraag
van belang. In de gewone interpretatie van art. 1917 B. W. is het de
rechter _verboden aan de dagtekening enige bewijskracht tegen de beslaglegger toe te kennen. In de afwijkende interpretatie spreekt het artikel
zich ovei debetekenis van de dagtekening tegen derden niet uit en heeft
zij dus vrije bewijskracht.
Aannemende, dat de beslaglegger rechtverkrijger is, is hij toch slechts
rechtverkrijger ten aanzien van die rechtshandelingen, die plaats hebben
gevonden vóór hij het beslag legde. In de heersende leer betreffende art.
1917 B. W., de leer dus, die in het voorschrift een verbod van het toekennen van enige bewijskracht aan de dagtekening tegen derden leest,
is deze kwestie een prealabele. Tussen rechtverkrijgers levert de datum
ingevolge art. 1912 B. W. verplicht volledig bewijs op, tegen derden geen
enkel bewijs. Maar hoe moeten wij bepalen wie derde, wie rechtverkrijger
is? Op deze prealabele vraag zijn uiteenlopende antwoorden gegeven.
AssER-ANEMA-VERDAM gaat er van uit, dat hij, die krachtens zijn posüie
rechtverkrijger kan zijn, rechtverkrijger is. Op hem rust de last aan te
tonen, dat de akte getekend is, toen hij reeds rechtsverkrijger was geworden. Slaagt hij hierin, dan staat hij als derde tegenover de in de akte
vervatte rechtshandeling. Diametraal daartegenover is ScHELTEMA's oplossing. Hij ziet in een ieder, die niet tot de partijen of derzelver rechtverkrijgenden onder algemene titel behoort, voorlopig een derde. Men
ontleent hieraan.ook de technische term "Voorlopig derde" of "potentieel derde". Eisèr kan trachten te bewijzen, dat de rechtshandeling,
waarvan de akte gewag maakt, dateert van voor het ogenblik, waarop
de voorlopige derde rechtverkrijger werd en drs ophield derde te zijn.
Voor dit bewijs mag hij geen gebruik maken van de datering van de
akte 1 . Tussen beide opvattingen in ligt die van de H.R. Deze gaat uit
van de redenering, dat aangezien het voorlopig niet vaststaat of de aangesprokene derde dan wel rechtverkrijger is, geen enkele regel van bewijsrecht op deze categorie van toepassing is daar de wet- hetgeen niet
onbegrijpelijkis-geen bewijsvoorschriften aan de rechter heeft gegeven
voor het geval deze iemand voor zich krijgt, die noch tot partijen en
rechtverkrijgers behoort, noch tot de derden. Dus is er vrije bewijskracht 2 • Slechts in de mening van AssER-ANEMA-VERDAM is antedatering
een gevaar.
In het boven reeds ter sprake gekomen arrest van de H. R. van 4 april
1952 heeft het college zich geschaard aan de zijde van hen, die in de
opsomming der vier mogelijkheden, die art. 1917 B. W. inhoudt met betrekking tot de zekerheid der dagtekening, niet een limitatieve zien.
Aan B staat het vrij te bewijzen, dat de door hem aan A verstrekte
akte gesimuleerd was. Hiermede vervalt het bewijs tegen C mede, want
nooit kan A tegenover C tot minder gehouden zijn dan tegen B. Enkele
ontkenterris door B van de waarheid van de inhoud kan voor de rechter
aanleiding zijn de bewijslast om te keren.
1 SCHELTEMA,
2

p. 356 e.v.
30 april 1915, W. 9840, N. J. 1915, 769.
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4. Bestaan er dergelijke voorschriften ingeval de detentor failliet is?
Door het faillissement vervallen alle bijzondere beslagen (art. 33 F.).
Art. 123 F. houdt in, dat de schuldeiser tegenover de curator tot niet
meer beWijs is gehouden dan tegenover de failliet. Weliswaar is deze regel
slechts geschreven voor de verifièatieprocedure, maar algemeen neemt
men aan, dat hij daartoe niet beperkt is 1 .
De wetgever had hiermede onder meer de b-edoeling de werking van
art. 1917 B. W. voor het faillissement op te heffen, voorzover dit artikel
aanleiding kon geven de crediteuren van de failliet tegen de curator-met
het bewijs van de juistheid der dagtekening te belasten. De wetgever ging
er van uit, dat de curator zowel vertegenwoordiger van de failliet als
vertegenwoordiger van de gezamenlijke crediteuren van de failliet is; in
deze laatste hoedanigheid is hij rechtverkrijger van de failliet 2 ; hiervan
is de consequentie, dat de curator bewijsrechtelijk de plaats van de failliet
inneémt en dat dus de crediteur tegen hem met het bewijs kan volstaan,
waarmede hij tegen de failliet had kunnen volstaan. Dus : de curator is
ook aan de datum onder de onderhandse akte gebonden, hem staat het
vrij te bewijzen, dat deze onjuist is, in het bijzonder, dat deze akte pas
gedurende het faillissement is getekend 3 . Naast dezè dogmatische overweging heeft in sterke mate de wens van de praktijk tot de tot standkoming van art. 123 F. bijgedragen. Uit het Antwoord der Regering op
het Verslag van de Commissie van Voorbereiding citeer ik: "Alle onderhandsche akten, van den gefailleerde uitgegaan voor het faillissement,
alzoo, terwijl hij het vrije beheer en de vrije beschikking had over zijn
vermogen, zouden dan (nl. als het stelsel der bestrijders van het voorgestelde art. 123 F. werd aangenomen) gelijk zijn: aan scheurpapier,
zooals in het Verslag terecht werd opgemerkt. Alle schuldbekentenissen,
wissels, promessen etc. etc.... zouden waardeloos worden" 4 •
Zonder twijfel zijn er ook bezwaren tegen het voor het faillissement
geldende systeem aan te voeren. De curator staat niet zelden machteloos
tegen geknoei. EGGENS wijst er op, dat in zijn opvattingvan art. 1917
B. W. (zoals -deze hierboven is geschetst), een zo rigoureus ·artikel als
123 F .. niet nodig was geweest. Als allen v()orlopig ,derden zijn (behalve
de partijen en-h:uti rechtverkrijgers onder· algemene titel) en tegen deze
allen de datum vrij bewijs oplevert, had de wetgever bij het (overbodige)
art. 1917 B. W. kunnen aansluiten. Slechts in de opvatting, dat art. 1917
B. W. geen bewijs aan de datum tegen derden toekent, was een bepaling
noodzakelijk, wilde niet inderdaad het faillissement voor de crediteur
betekenen, dat zijn schriftelijk bewijsmateriaal tot "scheurpapier" werd 5,
1 H.R. 14 november 1913, W. 9590, N. J. 1913, 1265; MOLENGRAAFF, De Faillissementswet, p. 398; PoLAK, Handboek voor het Nederlandsche handels- en faillissementsrecht,
p, 616; E.M. M. in zijn annotatie onder het arrest van de H.R. van 12 januari 1934, N. J.
1934, 1565.
2
Zie MoLENGRAAFF t. a. p,, pp, 45 e.v., 394 e.v. De wetgever ging hier dus uit van de
opvatting van STAR BusMANN, SuiJLING en EGGENS betreffende de positie van de beslaglegger, zoals deze hierboven is .uiteengezet op p, 6.
3 Zie o.a. zeer onomwonden Hof Amsterdam 13 april 1939, N. J. 1939, 715:
4 Zie MOLENGRAAFF t. a. p,, p, 396 en EGGENS, W. P. N. R. 3272, p, 411, kol. 2.
ó W. P. N. R. 3272.
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Men is het er over eens, dat de bewijslast wat de datum van een ongedateerde akte betreft op hem rust, die tegen de curator wil beweren, dat
de akte van voor het faillissement dateert 1 .
Art. 123 F. spreekt in het algemeen over bewijs. Het is niet beperkt
in zijn werking tot het schriftelijk bewijs. Ook de andere bewijsmiddelen
hebben in handen van de crediteur dezelfde bewijskracht tegen de curator
als zij hebben tegen de debiteur. In het algemeen betekent dit, dat er vrije
bewijskracht is. Zo b.v. bij de buitengerechtelijke bekentenis en bij de gerechtelijke bekentenis in een proces vóór het faillissement afgelegd. Wat
de gerechtelijke bekentenis betreft afgelegd door de failliet gedurende
het faillissement geldt hetzelfde als opp. 12 is opgemerkt met betrekking
tot de gerechtelijke bekentenis afgelegd door de debiteur nadat er een
bijzonder beslag op het goed is gelegd. De failliet verliest zijn beschikkings bevoegdheid door het algemeen beslag, dat het faillissement is. De
door hem in het faillissement afgelegde bekentenis bindt de curator niet 2 •
Men kan op grond van art. 123 F. derhalve opmerken, dat de eigenaar
van het in beslag genomen goed een aanmerkelijk gunstiger positie inneemt, indien zijn detentor failliet is verklaard, dan wanneer er onder
Zijn detentor een bijzonder beslag op het goed wordt gelegd 3 •
6. Hebben bepaalde schuldeisers in dit verband (b.v. hypothecaire
schuldeiser, verhuurder) meer rechten dan de gewone schuldeisers?

De wet geeft aan de nieuwe eigenaar van zaken niet op naam en aan
de pandhouder de bescherming, die het verkeer eist (artt. 2014 en 1198
B. W.). Ook enkele crediteuren genieten in het zekerheidsrecht, dat de
wet hun als accessoir van hun vordering toekent de bescherming van
bedoeld beginsel. In· de eerste plaats is. daar de verhuurder in zijn privilege op de meubelen e.d. in het verhuurde (art. 1186 B. W.). Ook hier
is een ·bescherming van het "reële bezit'' aanwezig: de zaken bevinden
zich in de machtssfeer van de verhuurder. Van toepassing van art. 456
Rv. is hier geen sprake 4• Misschien gaat deze bescherming zelfs nog
verder dan die van eigenaar en pandhouder, aangezien men wel aanneemt, dat de verhuurder zijn privilege op de goederen aan een ander
dan de bewoner toebehorende ook kan uitoefenen indien hij, toen de
goederen in het verhuurde werden gebracht, zeer wel wist, dat deze niet
aan de huurder toebehoorden 5 • Vaak betreft dit goederen, die de huurder
in huurkoop heeft. Een moderne wet als die van 23 april 1936 tot regeling van de huurkoop heeft met zoveel woorden de bescherming aan de
1
MoLENGRAAFF t. a. p., p, 397 n. 2; PoLAK t. a.p., p. 665, n. 3; H. R. 24 januari 1909,
W. 8653 en 14 februari 1924, W. 11203, N. J. 1924, 728.
2 MoLENGRAAFF t.a.p., p. 399; PoLAK t.a.p., p. 666; Hof Amsterdam, 25 mei 1939,
N. J. 1939, 712.
3 Men raadplege voor het gehele onderwerp nog STAR BuSMANN t. a. p,, n°. 436 en dezelfde
in het Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838-1938, p. 611 e.v., benevens AssER-ANEMAVERDAM, p, 171.
.
~Rb. Rotterdam, 25 juni 1934, N. J. 1934, 676.
5 H. R. 7 april 1938, N. J. 1938, 503. Eveneens MEIJERS W. P. N. R. 3619 e.v. Anders
AssER-ScHOLTEN, p. 384, EGGENs W. P. N. R. 3435 e.v.; Rb. Amsterdam, 11 mei 1943,
N. J. 1944, 83. Men raadplege voor verdere litteratuur de noot van E.M. M. in d~ N. J.
t. a. p, onder het arrest van 1938.
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verhuurder slechts toegekend indien deze niet heeft geweten, dat de
goederen niet aan zijn huurder toebehoorden (art. 1186 lid 2 B. W.,
laatste zinsnede). Van dezelfde gedachte gaat art. 1192 B. W. uit, dat
het reclamerecht zijn kracht ontneemt tegen de verhuurder te goeder
trouw.
Het verhaal op goederen aan de onderhuurder toebehorende is beperkt
tot het bedrag, dat op het ogenblik van het beslag de onderhuurder aan
de huurder schuldig is (art. 1618 B. W.).
Eenzelfde zakelijke werking kent men toe aan het privilege van de
herbergier, van de bearbeider, van de vervoerder (art. 1185 sub 5, 6 en
7 B. W.). Deze vallen evenwel buiten het kader dezer beschouwingen,
daar hier niet de debiteur, maar de crediteur de zaken onder zich heeft.
Daarom betrekken wij ook het retentierecht niet binnen deze uiteenzetting.
De hypotheekhouder neemt geen bijzondere plaats ten aanzien van de
hier aan de orde zijnde vraag in. Art. 1211 B. W. breidt zijn recht uit
over al wat tot het verhypothekeerde goed behoort, maar niet verder
dan tot het onroerende. Indien een goed, tot blijvend gebruik aan het
onroerend goed verbonden, niet toebehoort aan de eigenaar van het
onroerend goed, wordt het niet door bestemming onroerend (art. 563,
laatste lid B. W.). Indien d.e hypotheekhouder onbekend is met het feit,
dat zijn hypotheekgever geen eigenaar van dat roerende goed is (de
machine in de fabriek) en derhalve te goeder trouw is in zijn mening,
dat het goed door bestemming onroerend is geworden en hij, de hypotheekhouder, het dus mede onder zijn zekerheidsrecht meent te mogen
rekenen, wordt hij niet beschermd. Nergens beschermt de wet met het beginsel van art. 2014 B. W. hem, die een aanspraak op onroerende goederen
meent te hebben. Daarbij komt, dat het beginsel slechts toepassing vindt
in die gevallen, waarin hij, die er aanspraak op maakt, er op kan wijzen,
dat hij het goed op enigerlei wijze onder zich heeft. Hiervan nu is bij het
recht van de hypotheekhouder nooit sprake.

IJ.

BIJZONDERE GEVALLEN.

6. De wettelijke vertegenwoordiger.

De wettelijke vertegenwoordiger heeft de plicht het bewijs te leveren,
dat de eigendom toekomt aan de door hem vertegenwoordigde, ten einde
het goed aan de greep van zijn. crediteur te onttrekken. Hij zal hiertoe
kunnen bezigen de inventaris, die hij bij de aanvang van zijn bediening
verplicht is op te maken. Fraudering is hier niet moeilijk.
Aangezien de verhouding tussen de echtgenoten zich binnen het kader
van het familierecht bevindt, waar de meeste gevallen van wettelijke
vertegenwoordiging liggen, willen wij daarover hier ter plaatse een enkel
woord zeggen.
Tussen echtgenoten is de mogelijkheid ruim ten detrimente van de
crediteuren goederen, toebehorende aan de een, toe te kennen aan de

•
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ander. Zij gebruiken daartoe de aanbrengstomschrijving in de akte van
huwelijksvoorwaarden. Gewoonlijk doet dit zich voor als de man zijn
vermogen wil beveiligen; de huwelijksvoorwaarden houden dan als aanbrengst van de vrouw in wat in werkelijkheid de man aanbrengt. Als de
crediteur van de man beslag wil leggen, houdt men hem de, gepubliceerde, akte van huwelijksvoorwaarden voor. De H. R. heeft uitgemaakt,
dat de schuldeisers hieraan niet zijn onderworpen - hoewel de akte
voor publikatie vatbaar is, opdat haar inhoud tegen derden zal gelden.
De H.R. heeft de argumentatie daarvoor gezocht in art. 1376 B. W.,
inhoudende, dat men een derde geen nadeel kan toebrengen. Met meer
recht heeft ScHOLTEN, zich aansluitende bij het resultaat, de argumentatie daarvoor gevonden in art. 1907 B. W. Niet een regel van materieel
recht, maar een regel van bewijsrecht is hier het knooppunt 1 . Het komt
hierbij op hetzelfde neer of in de huwelijksvoorwaarden een goed van
de man op naam van de vrouw is geplaatst, dan wel of in de huwelijksvoorwaarden een bewijsovereenkomst is opgenomen, inhoudende dat
alles van de vrouw zal zijn, waarvan de man niet bewijst dat hij eigenaar
is. Een bewijsovereenkomst is immers niet anders dan een vorm van
indirect bewijs. Aanvankelijk heeft men dergelijke bewijsovereenkomsten
gebruikt tot aanvulling der lacunes, later heeft men, eenmaal de voordelen hiervan beseffende, deze overeenkomsten naar voren geschoven.
Het geval is te speciaal, dan dat men er uit zou mogen concluderen, dat
de H.R. de mening is toegedaan dat de schuldeiser bewijsrechtelijk derde
zou zijn 2 •
Voor het geval de echtgenoten er niet in slagen bewijs te leveren, gaat
de wet in het derde lid van art. 205 B. W. uit van het vermoeden, dat het
goed van hen samen is. Dit vermoeden werkt ingevolge het laatste lid
van het artikel niet tegen de crediteuren.
Voor het faillissement van een der echtgenoten schrijft de Faillissementswet tegenover de crediteuren van de failliet een zwaarder bewijs
voor dan tegenover de failliet zelf. Dit is op het eerste gezicht in strijd
met de aan het boven ter sprake gekomen uitgangspunt voor het faillissement, zoals dit is neergelegd in art. 123 dier wet. Als men evenwel bedenkt hoe bijzonder gemakkelijk het is voor echtgenoten in samenspanning zaken aan het faillissement van één van hen te onttrekken, begrijpt
men, waarom de wetgever hier het bewijs aanmerkelijk heeft verzwaard.
Terwijl buiten faillissement de verkrijging van roerende goederen door
één der echtgenoten in privé na het sluiten van het huwelijk of het maken
van de huwelijksvoorwaarden opgekomen, op alle manieren kan worden
bewezen (art. 205 lid 2 .B. W.), kan de echtgenoot van de failliet deze
goederen slechts buiten het faillissement houden als hij met bescheiden
of door een beschrijving het bewijs, dat zij hem in privé toekomen, kan
leveren. Hetzelfde geldt voor de wederbelegging. Dit alles was voor het
in werking treden van de wet, waarbij dè handelingsonbekwaamheid van
de gehuwde vrouw werd opgeheven, ongeveer evenzo. Het artikel is
1

H. R. 31 maart 1933, N. J. 1933, 1333, met de annotatie van P. S.
Zo ook STAR BUSMANN, n°. 446 noot. Men zie voor de kwestie in haar geheel
EGGENS, p. 85/6.
2
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slechts veranderd in deze zin, dat het geslachtloos is gemaakt. Reeds in
1924 is uit een arrest van de H.R. gebleken, tot hoe vreemde consequenties deze bewijsregeling aanleiding kan geven. De vrouw had een onroerend goed op haar naam gekocht, voor een deel onder hypothecair
verband. Toen de man failleerde, slaagde zij er niet in het vereiste bewijs
te leveren, dat het goed haar toebehoorde, want zij beschikte daartoe
niet over bescheiden. Het goed viel derhalve in het faillissement van de
man - waarbij de mogelijkheid, dat het goed intern van de vrouw was,
onbesproken bleef, zodat het zeer wel mogelijk was, dat de door haar
gevestigde hypotheek geldig was 1 . Voor roerende goederen geldt precies
hetzelfde. De wet maakt geen onderscheid. Terecht heeft VAN OVEN er
op gewezen, dat de bepaling dus de vrouw, die een eigen winkel drijft,
verplicht in het faillissement van haar man met bescheiden de herkomst
van haar winkelvoorraad aan te tonen, wil zij deze inventaris niet in het
faillissement zien verdwijnen 2 ,
7. Rechtshandelingen, die detentie beogen: zakelijk gerechtigden.

Het zakelijk genotsrecht op eens anders zaak is een voor executie vatbare zaak. Als B vruchtgebruiker is van de zaak van A, kan C dit vruchtgebruik te gelde maken. Hetzelfde geldt voor de fiduciaire eigendom
van B. Deze eigendom is obligatoir slechts een zekerheidsrecht 1, maar
extern een volledige eigendom 3 •
In verband met pand doet zich de vraag voor in hoeverre er bij oneigenlijk pand van eigendomsoverdracht sprake is. Bij de fiduciaire
eigendom rijst de vraag of de eigendom bij terugbetaling van de leensom
automatisch aan de oorspronkelijke eigenaar terugkomt. Vragen, die het
materiele recht betreffen en buiten het kader van deze beschouwingen
vallen.
8. Voor koop op afbetaling is geen vorm voorgeschreven. Voor de
geldigheid van huurkoop is een akte vereist (art. 1576i B. W.).
9. Ook hier doen zich, in het bijzonder ten aanzien van de commissionairsverhouding, vragen voor als sub 7 voor pand en fiduciaire eigendom bedoeld. Hiervoor diene een dienovereenkomstige opmerking.
10. Hiertoe behoort de ficuciaire overdracht van A aan B met afgifte.
De eigendom van B bestaat bij de gratie van A. Als A zijn schuld aflost,
wordt B van eigenaar tot houder.
Naar aanleiding van het retentierecht zij opgemerkt, dat dit volgens
de heersende leer niet ontstaat als de contractant, die in detentie geeft,
geen eigenaar is, ook niet als de detentor (b.v. de reparateur) dit niet
weet 4 •
1

H.R. 23 mei 1924, N. J. 1924, 817, W. 11232. Zie hierover MEIJERS inW. P. N. R. 2912.
VAN OVEN, Huwelijksvoorwaarden in verband met faillissement; preadvies uitgebracht
voor de Broed. van Cand.-Notarissen, 1931. Men raadplege ook AssER-SCHOLTEN-WIARDA,
p. 329a e.v., in het bijzonder p. 329e.
3 H.R. 3 januari 1941, N. J. 1941, 470.
4 H.R. 16 maart 1933, N. J. 1933, 790, met ann. van E.M. M. Dito AssER-SCHOLTEN,
p. 558/9; SuiJUNG II, n°. 272; THORS, Het recht van terughouding, p. 25 e.v. (1934). Anders
EGGENS, W. P. N. R. 3366/8.
2
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11. De prealabele vraag is hier welke opvatting men huldigt over
art. 2014lid 1 B. W. In de leer, dat bezit eigendom is, heeft het wegvallen
van de titel geen zakenrechtelijk gevolg. In de heersende leer, de legiti~
matietheorie, heeft door vernietiging van de titel en door ontbinding
interversie van het bezit plaats. Iets soortgelijks geschiedt als bij rechter~
lijke uitspraak een nulliteit wordt geconstateerd. Er zijn verscheidene
gronden van nulliteit, waarop men zich slechts gedurende bepaalde tijd
kan beroepen (gewoonlijk 5 jaar; art. 1490 B. W.). Voor alle andere
vorderingen geldt de extinctieve verjaringstermijn van 30 jaren. Deze is
onafhankelijk van de vraag of er aan de andere zijde (die van de houder)
verkrijgende verjaring aanwezig is.
Art. 1954 B. W. houdt in, dat een vonnis uitsluitend tussen partijen
werkt. Deze formulering is te apodictisch. Wij stuiten hier op een moei~
lijke vraag: wie zijn rechtsverkrijgenden, in hoeverre ondergaan rechtsverkrijgenden, in hoeverre derden de gevolgen der uitspraak 1 . Het betreft
hier de constitutieve uitspraken, dit zijn de uitspraken, waarbij een wij~
ziging wordt gebracht in de materieelrechtelijke verhouding tussen partijen. Wie de beslaglegger als rechtsverkrijgende beschouwt, zal niet
twijfelen en hem onderworpen achten aan de beslissing. Tot de beschermde rechtsverkrijgers behoort hij immers niet. Wie in de beslaglegger geen
rechtsverkrijger ziet, kan aarzelen. In ieder geval zal slechts die uitspraak
voor de beslaglegger gevolgen kunnen hebben, die gevallen is vóór het
beslag werd gelegd. De ratio hiervoor is dezelfde, die ons de beslaglegger
buiten het bereik doet stellen van de na het beslag getekende akte. Het
proces, dat aanleiding heeft gegeven tot een vóór het beslag gegeven uitspraak, kan echter zeer wel gevoerd zijn om de crediteuren te duperen.
De beslagleggende crediteur zal dan ook de vrijheid hebben te bewijzen.
dat zijn beslag deugdelijk is, aangezien het proces een schijnproces is
geweest.
-----Mutatis mutandis geldt hetzelfde in faillissement tegenover de curator.
Een der beginselen der Faillissementswet is, dat door het faillissement
derden geen rechten verliezen.
Het reclamerecht vat men gewoonlijk op als een ontbinding op grond
van wanprestatie zonder tussenkomst van de rechter. Hier rijzen nog
grotere moeilijkheden met betrekking tot de werking tegen "anderen",
daar er geen rechterlijke tussenkomst aan ten grondlsag ligt. De termijn,
waarbinnen men het reclamerecht kan uitoefenen, is echter beperkt tot
de korte duur van 30 dagen.
12. Volgens de accessie-regel zou de dief (B) eigenaar worden van de
van A gestolen steen, die hij monteert in een hem toebehorende ring.

1 AssER-ANEMA-VERDAM,

p. 370; LAND-EGGENS, p. 222 e.v.; SuiJLING I, nos. 528, 529 532.
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GEZAMENLIJKE VRAAGPUNTEN DER BEIDE PREADVISEURS
1. Hoe dient de bewijskracht van de datum der onderhandse akte tegen
derden in het algemeen en tegen beslagleggende schuldeisers in het
bijzonder geregeld te worden?
2. Verdient het aanbeveling de bewijslast met betrekking tot de revindicatie van roerende in de wet vast te leggen?
3. Ontstaat er door het beslag een wijziging in de rechtspositie van de
beslagleggende schuldeiser tegenover de schuldenaar, met betrekking
tot de werking in en buiten rechte?
·
In het bijzonder: wordt hij rechtverkrijger?
4. Kan de beslaglegger zich met betrekking tot zijn schuldenaar beroepen op het beginsel dat het bezit van goederen niet op naam legitimerende werking heeft?
5. Kan het bestaan van een apart dossier of bankrekening als een voldoende bewijs voor het eigendomsrecht van een derde gelden?
6. In hoeverre is het gewenst voor het ontstaan van detentieverhoudingen publikatie in een daartoe strekkend register te eisen:
a. voor het afgeven in detentie (bruikleen verschaffen, levering met
pacturn reservati dominii etc.);
b. voor levering constito possessorie?
7. Moeten voor de revindicatie na beslag bijzondere procedurevoorschriften (zie art. 456 Ned. Wb. Rv. en art. 608 Belg. Wb. Rv.) bestaan?
8. Moet in faillissement dezelfde regeling gelden als bij een bijzonder
beslag?

