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Beslag en verzekeringen: succes
verzekerd?
Een oud-bestuurder van een beursgenoteerde vennootschap wordt aangesproken wegens
vermeend wanbeleid. Er is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Tot zijn
verrassing wordt conservatoir beslag gelegd onder de verzekeraar opdat eisers voldoende
verhaal zullen hebben bij een toewijzende uitspraak. Hoe moet hij straks zijn advocaat betalen?
Dit is een van de vragen die zich voor kunnen doen indien beslag gelegd wordt op een verze-
keringspolis dan wel op uitkeringen op grond van een verzekeringsovereenkomst. Een andere
vraag kan zijn of de wederpartij verzekerd is tegen schade. Stel er doet zich een calamiteit
voor en dit resulteert erin dat de overheid maatregelen moet treffen in het belang van bijvoor-
beeld de volksgezondheid. Dan kan de overheid er een gerechtvaardigd belang bij hebben te
weten of en in welke mate sprake is van een verzekering die de schade dekt.
Allereerst wordt aandacht besteed aan de meer technische aspecten van het beslag ter zake
van verzekeringen. Daarna wordt ingegaan op het beslag betreffende een bestuurdersaanspra-
kelijkheidsverzekering en vervolgens op het bewijsbeslag.

INLEIDING

Wie een vordering op een ander heeft of in ieder geval
pretendeert te hebben, zal de diverse verhaalsmogelijkhe-
den de revue laten passeren. Daarbij hangt het van de
aard en de omvang van de vordering af wat het meest
gewenst is. Gaat het om een relatief geringe vordering
dan kan misschien worden volstaan met beslag op een
auto of de inboedel. Gaat het om een substantiële vorde-
ring dan zal veelal gekozen worden voor de tegeldema-
king van één (of enkele) object(en) van waarde. Werd
vroeger vaak voor onroerend goed gekozen, vandaag de
dag staan veel panden ‘onder water’ en dat betekent dat
de (resterende) hypothecaire geldlening hoger is dan de
actuele waarde, zodat bij een eventuele verkoop de op-
brengst in zijn geheel naar de hypotheekhouder gaat.
Daarom wordt meer gelet op andere vermogensobjecten
die voldoende verhaal opleveren, zoals de rechten uit een
afgesloten verzekering. Het op grond van een verzekering
uit te keren bedrag kan aanzienlijk zijn en daarmee is het
een uitermate geschikt beslagobject.
Zoals bekend kan beslag worden gelegd op stoffelijke
voorwerpen (zaken) maar ook op vorderingen. In de

praktijk worden derdenbeslagen onder werkgevers (i.v.m.
het loon dat ze aan hun werknemer moeten voldoen) en
huurders (ter zake van de maandelijkse huurpenningen)
vaak gelegd.1 Ook al omdat het van de beslaglegger weinig
inspanning vergt: het is de derde die actief moet zijn. Dat
geldt ook bij het op grond van een verzekering uit te ke-
ren bedrag: dat kan aanzienlijk zijn en is gelet op de om-
vang en de te leveren inspanning een uitermate geschikt
beslagobject.2

Strikt genomen wordt beslag gelegd op de rechten uit
hoofde van een verzekering. Het gaat om een derdenbe-
slag3 waarvoor ter zake van de sommenverzekering en
de levensverzekering4 specifieke bepalingen zijn opgeno-
men in art. 479ka-479r Rv (voor de executoriale vorm)
en art. 724a Rv (de conservatoire pendant).5 Bedacht dient
te worden dat de algemene beslagregels zoals art. 430 e.v.
en art. 700 e.v. Rv en die ter zake van het derdenbeslag
(art. 475 e.v. en art. 718 e.v. Rv) gelden, tenzij specifiek
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Cijfers ontbreken. Pas in december 2014 ging het Beslagregister gerechtsdeurwaarders van start. Vgl. persbericht KBvG 24 december 2014
‘Beslagregister gerechtsdeurwaarders gaat van start’. Dat het om grote aantallen gaat mag blijken uit ‘Schuldhulpverlening in bedrijf; financiële

1.

problemen op de werkvloer’, Divosa november 2012, p. 7, waar wordt vermeld dat 79% van de werkgevers te maken heeft met werknemers
met financiële problemen alsmede dat jaarlijks 300 000 tot 500 000 keer loonbeslag wordt gelegd.
Zie ook al M. Jongkind, ‘De (on)houdbaarheid van een conservatoir verhaalsbeslag voor een vordering waarvoor de aansprakelijkheids-
verzekering van de schuldenaar dekking biedt’, NTHR 2010, afl. 6, p. 264-273.

2.

Het betekent dat ook toekomstige uitkeringen onder het beslag vallen. Vgl. de tekst van art. 475 Rv ‘of uit een ten tijde van het beslag
reeds bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen’, dat de codificatie vormt van HR 25 februari 1932, NJ 1932/301 (Ontvan-

3.

ger/Schermers; loonbeslag-arrest). Overigens hoeft een gelegd beslag niet steeds aan uitkering door de verzekeringsmaatschappij in de weg
te staan; vgl. Rb. Amsterdam (pres.) 13 oktober 1987, KG 1987/470 (Hof/Delta Lloyd).
De wetgever achtte het niet noodzakelijk om specifieke regels op te nemen ter zake van beslag op de rechten c.q. de uitkering uit hoofde
van een schadeverzekering.

4.

Art. 22a Fw geeft een regeling betreffende de gevolgen van een faillissement van een verzekeringnemer ter zake van een aanwezige levens-
verzekering. Die regeling is op grond van art. 295a lid 6 Fw van overeenkomstige toepassing in geval van de toepasselijkheid van de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.

5.
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wordt afgeweken.6 Het betekent bijvoorbeeld dat de
derde (in casu de verzekeraar) na vier weken ex art. 476a
Rv een verklaring moet afleggen, dat de voorzieningen-
rechter conform art. 700 Rv7 verlof dient te verlenen als
een verzoek tot het leggen van conservatoir beslag wordt
gedaan en dat de voorzieningenrechter ex art. 720 Rv de
betrokkene vooraf in de gelegenheid moet stellen gehoord
te worden. Evenzo zijn de algemene regels voor exploten
in art. 45 e.v. Rv van toepassing.

HET BESLAG OP RECHTEN UIT EEN
SOMMENVERZEKERING IN HET
ALGEMEEN

In het Tweede Boek, eerste titel, tweede afdeling C treffen
we in art. 479ka e.v. Rv de regeling aan betreffende het
executoriaal beslag op de rechten uit een sommenverze-
kering,8 terwijl in het Derde Boek, vierde titel, vijfde af-
deling A, art. 724a Rv, het conservatoir beslag uit een
sommenverzekering aan de orde komt.9 In art. 479ka-
479kc Rv worden algemene regels gegeven die voor alle
sommenverzekeringen gelden. Daarna wordt in art. 479l-
479r Rv een meer specifieke regeling gegeven voor het
beslag ten laste van de verzekeringnemer op diens rechten
uit een levensverzekering.

Volgens art. 479ka lid 1 Rv kan ten laste van degene die
als begunstigde derde10 tot het ontvangen van een uitke-
ring uit een sommenverzekering is aangewezen beslag
worden gelegd onder de verzekeraar op de te verwachten
uitkering, in twee gevallen: (a) de aanwijzing is aanvaard
of kan worden aanvaard,11 en (b) de aanwijzing is onher-
roepelijk volgens art. 7:968 onderdeel b-d BW en de be-
gunstigde derde heeft zijn aanwijzing niet afgewezen.
Heeft de begunstigde derde in het onder (b) bedoelde
geval de aanwijzing voorafgaande aan het beslag niet af-
gewezen, dan kan hij dat niet meer doen omdat dan de
in lid 2 aangegeven fictie geldt: hij wordt dan geacht
aanvaard te hebben ‘voor zover de executie strekt’,12 ter-
wijl een daarna optredende wijziging in zijn omstandig-
heden (zoals overlijden of curatele) daar geen verandering
in brengt. Is er nog geen sprake van een onherroepelijke
aanwijzing dan kan de derde slechts aanvaarden met de

kenbaar gemaakte toestemming van de verzekeringnemer
(vgl. art. 7:969 lid 1 slot BW). Nu zou de verzekeringne-
mer na beslaglegging die toestemming al op voorhand
kunnen weigeren en daarmee lijkt het kunnen aanvaarden
tot een dode letter te worden. Bedacht dient echter te
worden dat de verzekeringnemer zolang niet daadwerke-
lijk is aanvaard de begunstiging nog kan wijzigen zodat
het beslag geen effect zal sorteren. Dit is slechts anders
als sprake is van een onherroepelijke aanwijzing (vgl. art.
7:986 onderdeel b-d BW).
In theorie is het denkbaar onder een verzekeringnemer
van c.q. een begunstigde uit hoofde van een sommenver-
zekering beslag te leggen op de rechten die aan een derge-
lijke verzekeringsovereenkomst ontleend zouden kunnen
worden. In de praktijk zal dat niet gebeuren omdat het
zou moeten resulteren in een executoriale verkoop. In
verband met de praktische problemen die dat zou mee-
brengen en het waardedrukkende effect (er zal sprake
zijn van kapitaalvernietiging) heeft de wetgever in art.
479kb Rv bepaald dat onder de verzekeringnemer of een
begunstigde geen beslag kan worden gelegd op enig uit
de verzekering voortvloeiend recht, tenzij hun rechten
aan toonder of order13 zijn gesteld, want dan doen die
problemen zich niet voor: de uitkering waartoe een der-
gelijk papier recht geeft kan zodra aan de voorwaarden
is voldaan rechtstreeks bij de verzekeraar worden geïnd.
Derdenbeslag zou dan niet noodzakelijk zijn: is aan de
voorwaarden voor uitbetaling c.q. afkoop van de verze-
kering die in het order- of toonderpapier is belichaamd
voldaan, dan kan het papier ter uitbetaling aan de verze-
keraar worden gepresenteerd die dan moet uitbetalen nu
het papier legitimeert. Wil men voordat de verzekerings-
voorwaarden het mogelijk maken al over de aanspraak
op de verzekeraar beschikken en tot tegeldemaking
overgaan, dan is beslag uiteraard wel noodzakelijk. Het
slot van art. 479kb lid 2 Rv geeft aan dat de rechten uit
hoofde van de in beslag genomen papieren niet krachtens
art. 474a Rv (executoriaal beslag op rechten aan toonder
of order, aandelen op naam en effecten op naam, die geen
aandelen zijn) kunnen worden verkocht, maar dat de
verdere executie geschiedt door onder de verzekeraar
derdenbeslag te leggen.

Zie bijvoorbeeld art. 479l Rv: ‘(…) het beslag op de rechten die voor de geëxecuteerde als verzekeringnemer voortvloeien uit een overeenkomst
van levensverzekering, wordt uitsluitend gelegd en vervolgd op de wijze zoals in de tweede afdeling voor de in artikel 475 bedoelde goe-
deren is bepaald, voor zover daarvan in deze afdeling niet wordt afgeweken’ (cursivering, AWJ).

6.

Lid 4 geeft aan dat verlof tot het leggen van beslag ten laste van een instelling als bedoeld in art. 212a onderdeel a Faillissementswet slechts
kan worden verleend nadat de instelling in de gelegenheid is gesteld om te worden gehoord, tenzij het beslag uitsluitend op zaken betrekking

7.

heeft. In de hier beschreven gevallen wordt echter niet beslag ten laste van de financiële instelling, maar onder de financiële instelling gelegd
en ten laste van degene die als begunstigde is aangewezen.
Zie ook over deze regeling W.M.A. Kalkman, Levensverzekering, Deventer: Kluwer 2013 (hierna Kalkman 2013), p. 393-401.8.
Zie voor deze laatste regeling Kalkman 2013, p. 402-404.9.
Rb. Midden-Nederland (zittingsplaats Utrecht) 8 oktober 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:4558 leert dat wie als begunstigde is aangewezen
geen absoluut recht op uitkering heeft. Een man was gescheiden van zijn echtgenote en in de verrekening van de huwelijkse voorwaarden

10.

is aan hem een levensverzekering toegescheiden. Hij krijgt een nieuwe relatie, wijzigt de begunstiging niet en overlijdt. Naar maatstaven
van redelijkheid en de billijkheid was onaanvaardbaar dat het uitgekeerde bedrag aan de weduwe toekomt en niet aan de nieuwe partner.
Door de aanvaarding verkrijgt de derde een zelfstandig recht op de uitkering (vgl. art. 7:969 lid 1 BW). De zinsnede ‘kunnen aanvaarden’
heeft betrekking op de situatie bedoeld dat de derde nog niet aanvaard heeft, maar dit wel zou kunnen doen: het gaat om de mogelijkheid

11.

de aanwijzing tot begunstigde te aanvaarden. De zinsnede is opgenomen om te voorkomen dat de derde die nog niet heeft aanvaard na de
beslaglegging zijn aanwijzing als begunstigde alsnog zou kunnen afwijzen om aldus het beslag te frustreren.
Deze zinsnede heeft betrekking op de mogelijkheid dat de begunstigde uit hoofde van de verzekering meer zal ontvangen dan het bedrag
waarvoor wordt geëxecuteerd. In dat geval kan de derde voor dat surplus dat na de beslaglegging overblijft de begunstiging niet aanvaarden
of laten wijzigen.

12.

Dit komt wel voor bij sommige levensverzekeringen.13.
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In art. 479kc Rv komt een aanvulling op de blokkerende
werking van het beslag aan de orde. Het beslag ten laste
van een verzekeringnemer dan wel een onherroepelijk
aangewezen begunstigde onder de verzekeraar is in feite
een derdenbeslag en zo’n beslag heeft nadat het is gelegd
op grond van art. 475h Rv blokkerende werking. Voor
beslagen onder de verzekeraar geldt op grond van art.
479kc Rv dezelfde blokkerende werking: rechtshandelin-
gen door de verzekeringnemer c.q. de onherroepelijk
aangewezen begunstigde met betrekking tot de verzeke-
ringsovereenkomst na de beslaglegging verricht, kunnen
niet aan de beslaglegger worden tegengeworpen. Behou-
dens waar de wetgever de beslaglegger tegemoetkomt,
betekent dit dat de verzekeringnemer de verzekering niet
meer kan afkopen, belenen of verpanden en ook kan hij
de verzekering niet meer overdragen (gesteld dat die
daarvoor vatbaar zou zijn) of de aangewezen begunstigde
toestemming verlenen die begunstiging te aanvaarden.
Evenzo kan de begunstigde na het beslag de onherroepe-
lijke aanwijzing niet meer afwijzen of de verzekeringne-
mer toestaan de uit de overeenkomst voortvloeiende
rechten uit te oefenen. Er wordt geen uitputtende regeling
gegeven, want na de beslaglegging zou de verzekeringne-
mer kunnen besluiten geen premie meer te betalen. Dit
zal in de praktijk betekenen dat ofwel de verzekering
premievrij wordt dan wel dat de dekking wordt opschort
of beëindigd. Gelukkig moet de verzekeraar de verzeke-
ringnemer en de beslaglegger wijzen op de gevolgen van
het niet voldoen aan de premiebetaling.14 Het is dan aan
de beslaglegger om al dan niet de premie te betalen en als
de waarde van de rechten uit de verzekering daarmee
toeneemt zal de keuze niet moeilijk zijn. Verder kunnen
de rechten van de beslaglegger nog worden verkort door
een begunstigde uit een niet onherroepelijke aanwijzing
die van de verzekeringnemer al toestemming heeft verkre-
gen die te aanvaarden doch dit nog niet heeft gedaan.
Zo’n begunstigde kan na het beslag met gebruikmaking
van die toestemming de aanwijzing alsnog aanvaarden.
Het beslag brengt dus mee dat de begunstigde geacht
wordt zijn aanwijzing te hebben aanvaard voor de duur
van de executie. Het alsnog afwijzen van de begunstiging
kan dan niet meer aan de beslaglegger worden tegenge-
worpen (vgl. ook art. 479kc lid 2 Rv). De fictie impliceert
ook dat het beslag niet wordt geraakt door een eventueel
overlijden van de begunstigde.

SPECIALE REGELS VOOR BESLAG
OP RECHTEN UIT EEN LEVENS-
VERZEKERING

Vóór 1 december 1998 bevatte het Wetboek van Burger-
lijke Rechtsvordering geen specifieke bepalingen omtrent
de uitwinning van levensverzekeringen en werd de moge-

lijkheid van verhaal door middel van beslag beheerst door
art. 475 Rv. Legde de schuldeiser ten laste van de verze-
keringnemer (derden)beslag onder de levensverzekeraar
op hetgeen de levensverzekeraar aan de verzekeringnemer
verschuldigd was of zou worden, dan rees allereerst de
vraag of de schuldeiser/beslaglegger de verzekering, zo
die afkoopbaar was, kon doen afkopen waardoor hij
verhaal kon nemen op de afkoopsom. Verder was in dis-
cussie of de schuldeiser/beslaglegger een herroepelijke
aanwijzing van een derde kon herroepen of wijzigen.15

Blijkens art. 479l Rv wordt het executoriale beslag op de
rechten die voor de geëxecuteerde (dat kan zijn een ver-
zekeringnemer maar ook een begunstigde) voortvloeien
uit een levensverzekeringsovereenkomst16 uitsluitend
gelegd als een derdenbeslag onder de verzekeraar en
wordt het ook op die wijze vervolgd, tenzij een daarvan
afwijkende regel in afdeling 2C (art. 479ka-479r Rv) is
opgenomen. Dat betekent dat als uitgangspunt de algeme-
ne regels van beslagrecht gelden en het beslag tot stand
komt op het moment dat de deurwaarder het beslagex-
ploot betekent aan de verzekeraar. Beslag ten laste van
de geëxecuteerde (dat kan dus zowel de verzekeringnemer
zijn maar ook een begunstigde) wordt gelegd volgens de
regels van executoriaal derdenbeslag. Het beslag komt
dus tot stand door de betekening van het exploot, de
blokkerende werking is daarmee een feit. Overbetekening
conform art. 475i Rv aan de geëxecuteerde dient nog wel
plaats te vinden.

Art. 479l Rv houdt verder in dat het beslag ook op gelijke
wijze wordt vervolgd. De gehele afwikkeling van execu-
toriaal beslag op de rechten uit levensverzekering ge-
schiedt dus volgens de regels van het derdenbeslag. Wat
de beslaglegging zelf betreft vindt men een uitzondering
in art. 479kb Rv voor zover het gaat om levensverzeke-
ringsovereenkomsten die in order- of toonderpapier zijn
belichaamd. Daarop is art. 474a Rv van toepassing.
Is onder de verzekeraar conform art. 475 Rv beslag ge-
legd, dan moet ex art. 476a Rv verklaring worden gedaan
van de door het beslag getroffen levensverzekeringen. Is
die verklaring afgelegd dan kan de beslaglegger (i) de le-
vensverzekering afkopen en (ii) de begunstiging wijzigen
t.b.v. de beslagene mits de begunstiging niet al onherroe-
pelijk was (vgl. art. 479m lid 1 Rv). Vervolgens moet op
grond van art. 479n lid 1 Rv door de beslaglegger aan de
beslagene bij deurwaardersexploot (met afschrift aan de
verzekeraar) worden meegedeeld welke bevoegdheid
wordt uitgeoefend. Conform art. 479n lid 3 eerste zin Rv
geldt een ‘wachtperiode’ van twee weken voordat de door
hem voorgenomen bevoegdheid kan worden uitgeoefend.
De tweede zin van het artikellid houdt in dat die periode
van twee weken door de geëxecuteerde met nog eens vier
weken kan worden verlengd als het de bevoegdheid tot

Vgl. art. 7:980 lid 1 BW ter zake van levensverzekeringen: Het niet betalen van vervolgpremie heeft eerst gevolg, indien de verzekeraar na
de vervaldag de verzekeringnemer, de begunstigde, indien deze zijn aanwijzing heeft aanvaard, de pandhouder en de beslaglegger door
een mededeling op dat gevolg heeft gewezen en betaling binnen een daarbij op ten minste één maand gestelde termijn is uitgebleven.

14.

Zie over dit onderwerp o.a. A.I.M. van Mierlo, ‘Beslag op rechten uit een levensverzekering’, in: N. van Tiggele-van der Velde, J.G.C.
Kamphuisen & B.K.M. Lauwerier (red.), De Wansink-bundel: van draden en daden; Liber Amicorum prof. mr. J.H. Wansink, Deventer:
Kluwer 2006, p. 349-372.

15.

Vgl. art. 7:975 BW: ‘Levensverzekering is de in verband met het leven of de dood gesloten sommenverzekering met dien verstande dat
ongevallenverzekering niet als levensverzekering wordt beschouwd.’ Strikt genomen vallen onder die definitie ook de begrafenis- en uit-

16.

vaartverzekeringen, maar art. 7:976 BW geeft aan dat die verzekeringen niet vatbaar zijn voor beslag zodat afdeling 2C niet toepasselijk
is.
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afkoop van een levensverzekering betreft door tijdens de
wachtperiode bij aangetekende brief aan de beslaglegger
en de verzekeraar mee te delen dat hij de levensverzeke-
ring conform art. 479m lid 2 Rv wil belenen. Geschiedt
de belening echter niet binnen vier weken dan kan de
beslaglegger alsnog tot afkoop overgaan. De beslagene
c.q. begunstigde hoeft niet volledig lijdzaam af te wachten:
uit art. 479p Rv volgt dat tijdens de wachtperiode de be-
slagene c.q. begunstigde bij de voorzieningenrechter een
verbod tot uitoefening van de voorgenomen bevoegdheid
kan vorderen, als deze meent door deze uitoefening on-
redelijk te worden benadeeld. Ook door belening kan
afkoop door de beslaglegger worden voorkomen (vgl.
art. 479m lid 2 Rv), maar dan moet de beslagene voldoen
wat hij aan de beslaglegger is verschuldigd. Uit art. 479m
lid 3 Rv volgt dat wat de verzekeraar conform de belening
verschuldigd is onder het beslag valt, zodat het bedrag
van de belening aan de beslaglegger ten goede komt en
zodat de verzekeraar het bedrag van de belening aan de
deurwaarder moet betalen (vgl. art. 477 lid 1 Rv). Als de
beslaglegger de verzekering afkoopt c.q. de verzekering
beleent en de verzekeraar het uit de afkoop c.q. belening
verschuldigde bedrag aan de deurwaarder heeft voldaan
dan vervalt op grond van art. 479o Rv het beslag.
Doordat in art. 479l Rv wordt gesproken over de ‘in arti-
kel 475 bedoelde goederen’ geldt dat dit beslag niet alleen
betrekking heeft op vorderingen (te weten het recht op
uitkering), maar ook op andersoortige rechten. Voorbeel-
den daarvan zijn het recht tot het doen afkopen van de
verzekering conform art. 7:978 BW en het recht om de
begunstiging te wijzigen conform art. 7:966 lid 1 aanhef
en onderdeel c BW (ervan uitgaande dat de begunstiging
niet onherroepelijk is).

WELKE RECHTEN KAN DE BESLAG-
LEGGER UITOEFENEN?

De beslaglegger heeft de mogelijkheid van (i) uitkering,
(ii) afkoop, (iii) belening en (iv) wijziging van de begun-
stiging. Maar de beslaglegger kan in die uitoefening niet
verder gaan dan de verzekeringnemer kon doen, want
door de beslaglegging verkrijgt de beslaglegger geen bete-
re positie dan de beslagene/geëxecuteerde. Anders zou
door het beslag de derde beslagen verzekeraar in een on-
gunstiger positie kunnen komen en dat staat haaks op de
uitgangspunten van het derdenbeslag die inhouden dat
de derde niet in een ongunstiger positie mag geraken.17

Na het leggen van het derdenbeslag dient de verzekeraar
op grond van art. 479m Rv op de gebruikelijke wijze (vgl.
art. 476a en 477a Rv) buitengerechtelijk verklaring te
doen van hetgeen hij aan de geëxecuteerde uit de levens-
verzekering verschuldigd is of zal worden. De afgelegde
verklaring hoeft echter niet voetstoots als juist te worden
aanvaard en kan zowel buiten als in rechte worden be-
twist. Is de tweemaandentermijn voor aantasting van de
verklaring ongebruikt voorbijgegaan, dan kan men nog-

maals onder de verzekeraar beslag doen leggen, zo blijkt
uit HR 21 januari 2005, NJ 2006/310 (Ontvanger/De
Vlaanderen). Dat is pas anders als er sprake zou zijn van
misbruik van recht doordat bijvoorbeeld steeds weer
(bijvoorbeeld dagelijks) beslag wordt gelegd om een
nieuwe verklaring te verkrijgen. Uit HR 30 november
2001, NJ 2002/419 (De Jong/Carnifour) volgt dat de
derde op zijn verklaring kan terugkomen als er sprake is
van een vergissing. Zou er bewust onjuist zijn verklaard
dan kan dit een onrechtmatige daad opleveren, omdat
mogelijk de verhaalsmogelijkheden zijn beperkt. Sommige
‘vrije beroepers’ oefenen hun werkzaamheden uit in een
praktijk-B.V. In een dergelijk geval zou de directeur-
grootaandeelhouder in de verleiding kunnen komen om
een onjuiste verklaring af te leggen.
Met de verklaring van de verzekeraar wordt allereerst de
omvang van de blokkerende werking vastgesteld: onder
het beslag vallen slechts de door de verzekeraar genoemde
levensverzekeringen en daarnaast opent de verklaring
voor de beslaglegger de mogelijkheid tot uitwinning over
te gaan.
Is de verklaring afgelegd, dan kan de executant de verze-
kering afkopen, tenzij (uiteraard heeft de executant niet
meer rechten dan de verzekeringnemer) de verzekering-
nemer zelf niet gerechtigd was tot afkoop en dit niet ge-
rechtigd zijn niet te maken had met een beperking of
uitsluiting als genoemd in art. 7:986 lid 4 BW (het niet
kunnen afkopen van een fiscaal gefaciliteerde oudedags-
voorziening in verzekeringsvorm). Ook kan de executant
de begunstiging wijzigen ten gunste van de geëxecuteerde,
behalve als de begunstiging al onherroepelijk was aan-
vaard.

VERTRAGINGSMOGELIJKHEDEN VOOR
DE GEËXECUTEERDE

Art. 479n Rv is in feite een stappenplan om tot de executie
te geraken. Als het exploot is uitgebracht en na twee we-
ken geen reactie van de geëxecuteerde is ontvangen, dan
kan de executant vervolgstappen zetten zoals afkopen of
wijzigen van de begunstiging. Als binnen die twee weken
een executiegeschil aanhangig is gemaakt,18 kan dit niet
worden gedaan maar moet de uitkomst van dit geschil
worden afgewacht (art. 479p lid 1 Rv). Als het om afkoop
gaat moet tevens twee weken worden gewacht of binnen
die termijn geen aangetekende brief over de belening
wordt ontvangen.
En als die brief er is, heeft de geëxecuteerde weer vier
weken na zijn mededeling over dit voornemen de tijd om
tot belening te geraken. Lukt hem dat, dan valt de bele-
ning onder het beslag, is er geen sprake van belening, dan
kan de executant na die vier weken het beslag verder
vervolgen.
De geëxecuteerde heeft diverse mogelijkheden om de
procedure te vertragen. Allereerst (i) kan in kort geding
een verbod worden gevorderd, waarna de uitkomst van

Vgl. HR 30 november 2001, NJ 2002/419 (De Jong/Carnifour) en HR 24 november 2006, NJ 2007/540 (FIC/Van Lieshout).17.
Hier blijkt dat de wetgever zo veel mogelijk heeft willen aansluiten bij de ‘normale’ regels doordat geen afwijkende regeling is getroffen.
Dit betekent dat moet worden teruggevallen op art. 438 lid 2 Rv en dat relatief bevoegd is de voorzieningenrechter van de rechtbank van

18.

de woonplaats van de executant (vgl. art. 99 Rv) dan wel in welker rechtsgebied de inbeslagneming plaatsvindt of in welker rechtsgebied
de executie zal geschieden (vgl. HR 23 november 1917, NJ 1918/6 (Oudenhoven/Brass). In de laatstgenoemde gevallen zal dat in de regel
de rechtbank van de woonplaats van de verzekeraar zijn.
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die procedure moet worden afgewacht; (ii) hij kan op een
zo laat mogelijk moment laten weten dat hij wil belenen;
(iii) hij kan ervan afzien zijn wil omtrent belening te
verklaren en zich op het standpunt stellen dat eerst over
de afkoopmogelijkheid duidelijkheid moet komen, en
(iv) is die duidelijkheid er dan kan hij een nadere termijn
vragen (vgl. art. 479p lid 3 Rv). De laatste optie is van
belang als de voorzieningenrechter de verbodsvordering
afwijst. De verzekeringnemer zou dan weinig mogelijk-
heden hebben omdat de termijn waarbinnen de verzeke-
ringnemer moet mededelen of hij de verzekering wil be-
lenen (namelijk binnen twee weken na de dag waarop het
mededelingsexploot is uitgebracht) in de regel zal zijn
verstreken. Daarom verschaft art. 479p lid 3 Rv de rechter
de bevoegdheid aan de verzekeringnemer alsnog de mo-
gelijkheid te bieden tot belening over te gaan binnen een
termijn van ten hoogste vier weken.
Het betekent al met al dat de executant meer tijd voor de
executie moet uittrekken dan aanvankelijk was gedacht.
Er rijzen diverse vragen. Volgens art. 479n lid 1 Rv moet
op straffe van nietigheid in het deurwaardersexploot
worden vermeld dat tegen de uitgebrachte keuze(s) kan
worden opgekomen bij de voorzieningenrechter. Het ligt
voor de hand om aan te nemen dat als die vermelding niet
in het exploot is opgenomen het exploot nietig is. Maar
wordt de nietigheid gedekt als de geëxecuteerde zich
binnen de termijn van art. 479p Rv tot de voorzieningen-
rechter wendt en een verbod vraagt? In dat geval is hij
niet in zijn belangen geschaad. Het kan ook zijn dat de
executant ontdekt dat de vermelding niet is geschied. Het
komt me voor dat dan een herstelexploot kan worden
uitgebracht, maar het gevolg moet zijn dat termijnen pas
gaan lopen vanaf de dag na het uitbrengen van dit exploot,
omdat anders de geëxecuteerde in zijn rechten wordt
beperkt en te maken zou krijgen met veel kortere termij-
nen. En hoe te oordelen als de geëxecuteerde bij gebreke
van de vermelding wel een verbodsprocedure start bij de
voorzieningenrechter maar niet binnen de termijn van
art. 479p Rv? Betoogd zou kunnen worden dat zolang
geen rechtsgeldig exploot aangaande de keuze(s) is uitge-
bracht de executant zijn keuze(s) niet kan vervolgen, zo-
dat de geëxecuteerde geen belang heeft bij een verbod.
Maar dat zou betekenen dat lang onzekerheid kan be-
staan. De wet houdt vaak in dat in dergelijke gevallen de
wederpartij zelf het initiatief kan nemen19 en omdat de
verzekeringnemer er belang bij heeft dat duidelijk is wat
er met de verzekering kan gaan gebeuren op een zo vroeg
mogelijk tijdstip, wil ik die mogelijkheid niet uitsluiten
nu efficiency in het burgerlijk procesrecht een steeds be-
langrijker rol speelt.
In Rb. ’s-Gravenhage (vzr.) 28 juni 2010, ECLI:NL:
RBSGR:2010:BM8908 werd uitgesproken dat als in de
wet een bepaalde termijn wordt genoemd voor het instel-
len van een vordering, die termijn als een vervaltermijn
moet worden beschouwd. Daaraan wordt toegevoegd

dat een andere uitleg van deze wettelijke regeling niet
goed denkbaar is:

‘Immers, zou de man worden gevolgd in zijn betoog dat
het laten verlopen van de in artikel 479p Rv bedoelde
termijn het toewijzen van zijn vorderingen in dit kort
geding niet in de weg staat – nu de man, naar eigen zeg-
gen, binnen twee weken na de betekening van het exploot
op 23 april 2010 aan de vrouw te kennen heeft gegeven
dat hij onderhavige procedure aanhangig zou maken en
zij in afwachting hiervan de executie reeds vrijwillig heeft
geschorst – dan zou de wettelijke termijn van twee weken
volstrekt illusoir worden. Via een executie-kort geding
zou een betrokkene dan, ook ná ommekomst van de
termijn, alsnog de rechtsgang aanhangig kunnen maken
waarop het bepaalde in artikel 479p Rv met zoveel
woorden ziet.’

VERVAL VAN HET BESLAG

Heeft de executant de verzekering afgekocht of heeft de
verzekeringnemer de verzekering uiteindelijk beleend,
dan is de verzekeraar gehouden (conform de hoofdregel
van art. 477 Rv) aan de deurwaarder de verschuldigde
geldsom te voldoen, dat wil zeggen de afkoopsom dan
wel het bedrag der belening minus eventuele voor verre-
kening vatbare tegenvorderingen. Deze voldoening geldt
op de voet van art. 477b Rv als betaling aan de beslagde-
biteur (verzekeringnemer/geëxecuteerde). Na ontvangst
door de deurwaarder van het verschuldigde, vervalt op
grond van art. 479o Rv het beslag m.b.t. de levensverze-
kering in kwestie. Daarnaast kan het beslag vervallen
door opheffing van het beslag. Dat zal veelal het geval
zijn als betaling van of zekerheidstelling voor het verschul-
digde (d.w.z. voor de vordering waarvoor het beslag is
gelegd) heeft plaatsgevonden door de verzekeringnemer
(of een derde).

DE OUDSTE BESLAGLEGGER
EXECUTEERT

Ook op een levensverzekering is cumulatief beslag moge-
lijk: het is goed denkbaar dat ten laste van de verzekering-
nemer of de begunstigde door diverse schuldeisers beslag
wordt gelegd onder de verzekeraar. In een dergelijk geval
vervolgt bij beslagen ten laste van de verzekeringnemer20

volgens art. 479q Rv de oudste beslaglegger het beslag.
De regeling kan van belang zijn als de verschillende be-
slagleggers eigen, niet direct met elkaar te rijmen, opvat-
tingen over dit vervolgen hebben. Als de oudste beslag-
legger niet verder vervolgt, is de volgende aan bod. Indien
nodig kan teruggevallen worden op de algemene bepaling
art. 478 Rv (botsende beslagen). Dit artikel bevat een
praktische regeling voor dit soort situaties en is de facto
een uitvloeisel van art. 3:298 BW.

Voorbeelden zijn te vinden in onder meer art. 126 Rv: anticipatie door gedaagde, art. 127 Rv: inschrijving op de rol door gedaagde en
ontslag van instantie en art. 136 Rv: de vordering in reconventie. Achterliggende gedachte is dat een procespartij niet nodeloos in onzekerheid
moet worden gelaten door de wederpartij. Daarom kan ook op grond van art. 3:302 BW een verklaring van recht worden gevorderd.

19.

Het artikel is onderdeel van § 2 van de tweede afdeling C Beslag ten laste van de verzekeringnemer. Niet geregeld is de cumulatie van be-
slagen ten laste van de begunstigde, maar het ligt voor de hand deze regeling naar analogie toe te passen, hoewel de wetgever er beter aan
had gedaan dit bij de algemene bepalingen van § 1 te regelen.

20.
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BESLAG OP EEN UITKERING UIT
HOOFDE VAN EEN BESTUURDERS-
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Aan het begin van deze bijdrage werd de situatie geschetst
dat een oud-bestuurder wordt aangesproken wegens
vermeend wanbeleid. We kunnen denken aan de gevallen
waarbij bijvoorbeeld woningbouwverenigingen hun
voormalige bestuurders aanspreken. In casu is er conser-
vatoir beslag gelegd ter zake van de uitkering van de afge-
sloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering onder
de verzekeraar opdat eisers voldoende verhaal zullen
hebben bij een toewijzende uitspraak. De vraag rijst of
dat mogelijk is nu de verzekering ertoe strekt dat de oud-
bestuurder zijn advocaat moet kunnen blijven betalen.
Maakt een beslaglegging dit niet illusoir?
Voorop moet worden gesteld dat in de regel bij dit soort
verzekeringen de vergoedingen voor verweer c.q. aanspra-
kelijkheid niet los van elkaar zijn gemaximeerd; er is één
verzekerde som. Het betekent dat onduidelijk is welk
bedrag voor de afzonderlijke onderdelen geldt. In feite
zijn het communicerende vaten: hoe hoger de vergoeding
voor de kosten van verweer, des te minder resteert voor
dekking van de aansprakelijkheid. In dit gegeven ligt de
reden voor benadeelden en andere schuldeisers om ten
laste van de verzekerde beslag te leggen op de verzekerde
som. Daarbij moet worden bedacht dat op het moment
van beslaglegging de aansprakelijkheidsprocedure vaak
nog niet is beëindigd (soms is een dergelijke procedure
nog niet eens gestart) en onduidelijk is welke verdeling
tussen de beide onderdelen heeft te gelden.
Als de voorzieningenrechter in het verleende verlof geen
beperkingen heeft opgenomen zal een onderscheid moe-
ten worden gemaakt. Dat kan in onderling overleg tussen
beslaglegger en beslagene of in een opheffingskortgeding
ex art. 705 Rv. Daarbij moet worden bedacht dat de ver-
zekering er enerzijds toe dient om de juridische kosten
van een procedure te dekken en anderzijds om aan een
eventuele veroordeling tot schadevergoeding te kunnen

voldoen,21 waarbij een deugdelijk verweer ertoe kan leiden
dat de aansprakelijkheid beperkt is of wegvalt. En dat
betekent dat het gedeelte dat noodzakelijk is voor de ad-
vocaatkosten verbonden aan een goed verweer niet te
beperkt moeten worden opgevat.
Recent – 23 oktober 2014 – moest de voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Limburg (zittingsplaats Maastricht),
ECLI:NL:RBLIM:2014:9164 (X/Stichting Vitaal Wonen),
oordelen over een derdenbeslag op een BCA-verzekering.
In kort geding werd de opheffing van het beslag op het
verdedigingsdeel van de verzekering gevorderd. De vor-
dering werd echter afgewezen omdat niet aannemelijk
was gemaakt dat zonder de verzekeringsuitkering een
adequate verdediging door de huidige advocaat niet meer
mogelijk zou zijn.22 Het belang van Vitaal Wonen op het
behoud van haar verhaalsobject moest daarom prevaleren
boven het belang van X bij opheffing van het beslag.23

Meer principieel zou kunnen worden betoogd dat beslag
op de aanspraken uit een bestuurdersaansprakelijkheids-
verzekeraar niet mogelijk zou moeten zijn. Immers de
aanspraken onder een bestuurdersaansprakelijkheidsver-
zekering (BCA-verzekering) bestaan voor een belangrijk
deel uit wilsrechten (het aanmelden van een claim bij de
verzekeraar en het aanwenden van de middelen) die niet
overdraagbaar zijn en die niet door een beslaglegger in
de plaats van de verzekerden kunnen worden uitgeoefend.
Daarnaast zouden de aanspraken onder een BCA-verze-
kering ook naar hun aard niet vatbaar voor beslag zijn,
nu een dergelijk beslag een van de kernelementen van de
BCA-verzekering – het kunnen voeren van adequaat
verweer – aantast. Bovendien geldt dat het hier geen on-
derdeel van het ‘gewone’ verhaalsvermogen van de be-
stuurder betreft maar een meestal door de rechtspersoon
afgesloten polis die juist is aangeschaft met dit specifieke
doel: beschermen van de belangen van de verzekerden
tegen de financiële risico’s verbonden aan een bestuurders-
aansprakelijkheidsclaim.24

Het is juist dat de Hoge Raad in zijn uitspraak van 29
oktober 2004, NJ 2006/203, JBPR 2004/68 (Van der

In de hierna genoemde Limburgse procedure was wel een onderscheid gemaakt en waren ingevolge de polis twee soorten uitkering mogelijk:
dekking van een mogelijke schadeclaim (verzekerd bedrag € 1 000 000) en dekking van de noodzakelijk te maken verdedigingskosten
(verzekerd bedrag € 100 000).

21.

R.o. 4.5.3: [eiser] heeft door zijn raadsman doen stellen geen geld te hebben om de declaraties van zijn huidige raadsman te voldoen. Dat
is echter een stelling van [eiser] die, anders dan dat zijn raadsman dat namens [eiser] aan de voorzieningenrechter heeft gemeld, niet door

22.

bijvoorbeeld het overleggen van rekeningafschriften van zijn bankrekening(en) en/of het overleggen van verklaringen van degenen die
hem tot in de loop van 2014 in staat hebben gesteld de declaraties van zijn raadsman te voldoen, dat zij dat thans niet meer willen – of
kunnen – doen en/of het overleggen van – afgewezen – aanvragen voor een lening is gestaafd. Daarmee is voorshands niet aannemelijk
geworden dat [eiser] niet (meer) in staat is betaalde rechtshulp te bekostigen. De vraag of een andere raadsman al dan niet bereid zal zijn
[eiser] op toevoegingsbasis bij te staan in de bodemprocedure, als ook of de huidige raadsman van [eiser] – zolang zijn declaraties niet zijn
voldaan – een retentierecht op zijn dossier zal uitoefenen, kan daarmee in het midden blijven. [eiser] heeft zijn – op zich gerechtvaardigde –
(verdedigings)belang dus onvoldoende gemotiveerd onderbouwd.
Zie ook al Hof Amsterdam 16 oktober 2003, JOR 2003/291 (Matterhorn Beheer/Chubb Flamecontrole) de gelegde beslagen zijn niet in
strijd met de aard en strekking van de bankgarantie of met de tussen partijen geldende overeenkomst, en Rb. Amsterdam 19 april 2006,

23.

ECLI:NL:RBAMS:2006:AX3125, JOR 2006/144, JBPR 2006/90 (Ristinmaa/Chubb Insurance Company of Europe): vordering uit verze-
kering tot dekking persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen is naar aard voor beslag vatbaar. Andere uitspraken zijn
Rb. Amsterdam (vzr.) 30 oktober 2003, ECLI:NL:RBAMS:2003:BM5663, TvI 2004/10 (Textlite) en Hof Amsterdam 9 september 2008,
ECLI:NL:GHAMS:2008:BG4513, JBPR 2009/27 (Ceteco). Uit deze rechtspraak valt te destilleren dat de volgende vier aandachtspunten
een rol spelen in de afweging: – een schuldenaar staat met zijn gehele vermogen in voor verhaal; vgl. art. 3:276 BW en art. 435 Rv; – een
conservatoir beslag strekt er naar zijn aard toe te waarborgen dat, zo een vooralsnog niet vaststaande vordering in de hoofdzaak wordt
toegewezen, verhaal mogelijk zal zijn, terwijl de beslaglegger bij afwijzing van de vordering voor de door het beslag ontstane schade zal
kunnen worden aangesproken; vgl. HR 30 juni 2006, NJ 2007/483, JBPR 2006/62 (Bijl/Van Baalen); – het door art. 6 EVRM gewaarborgde
equality of arms; afhankelijk van de middelen die de bestuurder of commissaris buiten de verzekering heeft, kan de dekking van de pro-
ceskosten een voorwaarde zijn om zich fatsoenlijk in rechte te kunnen verweren; – de derde-beslagene mag niet in een slechtere positie
worden gebracht door het beslag (het non-peius-beginsel).
Vgl. A. Hendrikse & M.L.S. Kalff, ‘Derdenbeslag op een BCA-verzekering’, NJB 2014/1628, p. 2172-2178.24.
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Walle en ABN Amro) aangaande de vraag of conservatoir
beslag op niet-benutte kredietruimte mogelijk was mede
vanwege het wilsrechtaspect tot een negatief oordeel
kwam. Maar in gevallen als deze zou dat tot gevolg heb-
ben dat degene die aanspraak maakt op schadevergoeding
afhankelijk zou worden van het handelen van de aange-
sproken oud-bestuurder. Eerder, namelijk in HR 5 no-
vember 1993, NJ 1994/640 (Ontvanger Lelystad/Barte-
ring BV), is uitgemaakt dat het niet aangaat om tot een
constructie te komen die maakt dat op vorderingen c.q.
zaken geen beslag gelegd kan worden. Daarom lijkt me
de rechtspraak waarbij onderscheiden wordt tussen de
dekking van een mogelijke schadeclaim en de dekking
van de noodzakelijk te maken verdedigingskosten, juist.
Deze afweging komt ook duidelijk naar voren in de uit-
spraak van de Rechtbank Oost-Brabant (zittingsplaats
’s-Hertogenbosch) 24 juli 2013, ECLI:NL:RBOBR:
2013:4147, JOR 2013/323 (Woningstichting Servatius/Ver-
zijlbergh c.s.). Woningstichting Servatius had in januari
2007 een BCA-polis met een verzekerde som van
€ 2,5 miljoen gesloten. In juli 2011 besluit Servatius te
ageren tegen haar oud-bestuurder en oud-toezichthou-
ders. Daartoe dagvaardt Servatius hen met als inzet een
hoofdelijke veroordeling tot betaling van bijna € 67 mil-
joen. Nog voor het uitbrengen van de dagvaarding legt
Servatius beslag op de BCA-polis en een van de overwe-
gingen die daarbij speelt is dat Servatius wil voorkomen
dat de gehele verzekerde som wordt besteed aan de kosten
van verweer. In een incident ex art. 223 Rv vorderden de
oud-toezichthouders de opheffing van het beslag voor
zover het de kosten van verweer betrof.
De rechtbank kende een zwaar gewicht toe aan het feit
dat Servatius de verzekering had afgesloten met de ken-
nelijke bedoeling om haar bestuurder en toezichthouders
te verzekeren tegen aansprakelijkheid en tegen de kosten
voor het voeren van verweer tegen een aansprakelijkstel-
ling. In de polis waren de bestuurder en toezichthouders
als verzekerden aangewezen en was bepaald dat de verze-
kering dekking zou bieden voor schade en voor kosten
van verweer. Daarom werd aangenomen dat de verzeke-
ring is afgesloten ter bescherming van de bestuurders en
toezichthouders, en niet (althans niet in de eerste plaats)
om verhaalsmogelijkheden te bieden aan Servatius. Naar
het oordeel van de rechtbank mochten zij er tegenover
Servatius op vertrouwen dat zij een beroep zouden kun-
nen doen op deze verzekering wanneer zij onverhoopt
in hun hoedanigheid van bestuurder of toezichthouder
aansprakelijk zouden worden gesteld, ook indien die
aansprakelijkstelling door Servatius zou gebeuren. Door
nog vóór het uitbrengen van de dagvaarding beslag te
leggen op al hun aanspraken uit de verzekering, heeft
Servatius het hen echter van aanvang af onmogelijk ge-
maakt een beroep te doen op de geboden dekking, terwijl
het voor hen juist van groot belang is zich op de verzeke-
ring te kunnen beroepen, gelet op de omvang en de
complexiteit van de aansprakelijkstelling die het voeren
van verweer kostbaar maken. Zeker de kosten van een
eerste schriftelijk verweer en een eerste mondelinge be-
handeling van de zaak zijn nu juist de kosten waarvan

gedaagden in hun relatie tot Servatius mochten aannemen
dat zij daarvoor hoe dan ook een beroep zouden kunnen
doen op de verzekering. Anderzijds heeft Servatius blij-
kens het beslagrekest besloten tot beslaglegging om te
voorkomen dat de verzekerde som geheel zou worden
besteed aan (advocaten)kosten en er voor haar niets zou
resteren om zich op te verhalen. Hoewel er vooralsnog
geen reden was om aan te nemen dat die kosten de gehele
verzekerde som of een groot deel daarvan zullen gaan
bedragen past wel voorzichtigheid, omdat nog ongewis
is hoe de procedure in eerste aanleg zal verlopen en (dus)
hoeveel kosten hiermee gemoeid zullen zijn. Daarom
worden de wederzijdse belangen afgewogen en zal het
beslag slechts opgeheven worden voor zover dat nodig
is om gedaagden in de gelegenheid te stellen ten laste van
de verzekerde som een conclusie van antwoord te nemen
en zich te laten bijstaan op de comparitie na antwoord.

BEWIJSBESLAG

In een uitspraak van 13 september 2013, NJ 2014/455
(Molenbeek Invest/Vergeer) heeft de Hoge Raad zich
uitgelaten over de vraag of, nu de wetgever geen specifieke
regeling heeft getroffen, bewijsbeslag mogelijk is in niet-
intellectuele-eigendomszaken. Onder bepaalde voorwaar-
den is een dergelijk bewijsbeslag inderdaad mogelijk.
Weliswaar was in HR 20 september 1991, NJ 1992/552
(Tripels/Masson) al aangenomen dat een schuldenaar
binnen zekere grenzen verplicht is zijn schuldeiser inzicht
te verschaffen in zijn inkomens- en vermogenspositie,
maar volgens de Hoge Raad ging dit recht niet zo ver dat
een volledig inzicht moest worden gegeven.25 De uitspra-
ken Tripels/Masson en Molenbeek Invest/Vergeer samen
genomen maken duidelijk(er) dat wie een vordering op
een ander pretendeert te hebben er soms een rechtmatig
belang bij kan hebben inzage te krijgen in verzekerings-
bescheiden opdat duidelijk is of er een verzekering is af-
gesloten en zo ja, onder welke voorwaarden een recht op
uitkering bestaat.
Een voorbeeld daarvan biedt de procedure die eindigde
met Rb. Breda (vzr.) 6 april 2011, ECLI:NL:RBBRE:
2011:BQ0360 (Staat/Chemie-Pack Nederland). De Staat
vorderde op de voet van art. 843a Rv afgifte van de door
en voor Chemie-Pack gesloten verzekeringspolissen voor
brand, (milieu)aansprakelijkheid en bedrijfsschade, omdat
de Staat aan de hand daarvan wilde beoordelen of het
zinvol zou zijn conservatoir derdenbeslag te leggen onder
de betrokken verzekeraars. De voorzieningenrechter kon
nog niet terugvallen op de uitspraak Molenbeek In-
vest/Vergeer en concludeerde dat er verdeeldheid bestond
over het antwoord op vraag of die mogelijkheid al dan
niet bestond, terwijl vaste jurisprudentie van de Hoge
Raad is dat een schuldenaar geen verplichting tot zeker-
heidstelling heeft buiten de gevallen waarin de wet of een
overeenkomst daartoe verplicht. Daar paste volgens de
voorzieningenrechter terughoudendheid bij het aannemen
van verhaalsbelang als rechtmatig belang in de zin van
art. 843a Rv, maar de bijzondere omstandigheden van de
zaak leiden desondanks tot de conclusie dat de vordering

Vgl. A.W. Jongbloed, ‘Hoever reikt de schuldenaarsverplichting inkomensbronnen op te geven?’, TvPP 2011, afl. 4, p. 106-116. Zie ook
Rb. Arnhem (vzr.) 31 december 2009, NJF 2010/187 en Rb. Gelderland (vzr., zittingsplaats Arnhem) 11 februari 2014,
ECLI:NL:RBGEL:2014:1795 (’t Reylof/Sandton).

25.

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2015-120

Beslag en verzekeringen: succes verzekerd?



moet worden toegewezen. Immers allereerst was aanne-
melijk dat de Staat over een deugdelijke vordering beschik-
te en hadden schuldeisers er in afwachting van eventuele
verzekeringsuitkeringen een uitzonderlijk belang bij dat
hun verhaalsrechten zouden worden veiliggesteld door
conservatoir derdenbeslag onder de verzekeraars en dat
zij niet afhankelijk zijn van de regievoering van hun debi-
teur of diens verzekeraars.
Daarnaast vertegenwoordigt de Staat een algemeen belang
bij het toepassen van bestuursdwang en verhaal van de
kosten daarvan: waar de noodzaak bestaat dat de overheid
in een noodsituatie onmiddellijk ingrijpt om voor de
burgers gevaren voor de gezondheid en milieu weg te
nemen die verbonden zijn aan risicovolle economische
activiteiten, past het om een verplichting van de betrokken
ondernemer aan te nemen om openheid te geven over de
manier waarop die kostenrisico’s zijn gedekt door verze-
keringen.

AFRONDEND

De wetgever heeft met art. 479ka e.v. Rv een regeling
gegeven ter zake van het beslag op rechten uit een som-
menverzekering in het algemeen en speciaal ook voor
beslag op rechten uit een levensverzekering. Deze regeling
is nogal technisch van aard maar sluit beter aan bij de
eisen van de praktijk dan de voorheen bestaande regeling.
In de praktijk komt beslag op de verzekeringspolis of de
verzekeringsuitkering niet zo vaak voor, maar in daartoe
geëigende gevallen kan dit een nuttig instrument zijn.
Dat blijkt bijvoorbeeld bij de bestuurdersaansprakelijk-
heidsverzekering waarbij als bijzonder punt speelt dat
het beslag er niet toe mag leiden dat afbreuk wordt gedaan
aan de mogelijkheid om als (oud-)bestuurder een proce-
dure te voeren. Verder volgt uit de uitspraken HR 20
september 1991, NJ 1992/552 (Tripels/Masson) en HR
13 september 2013, NJ 2014/455 (Molenbeek Invest/Ver-
geer) dat een verzekerde inzage moet geven in verzeke-
ringsbescheiden opdat duidelijk is of er een verzekering
is afgesloten en zo ja, onder welke voorwaarden een recht
op uitkering bestaat.
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