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Het is niet altijd eenvoudig een
executoriale titel te herkennen
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Hoewel er in de rechtspraktijk geen twijfel bestaat over demeest gangbare executoriale
titels, zijn er grensgevallen. Na een bespreking van het begrip ‘executoriale titel’ wordt
in dit artikel enige jurisprudentie behandeld waarin de executoriale titel niet zonder
meer duidelijk is. Dat heeft onder meer te maken met de verschillende terminologieën
die worden gebruikt.

1. Het begrip ‘executoriale titel’

Wie de literatuur raadpleegt en zoekt op ‘executoriale
titel’ vindt tamelijk oppervlakkige omschrijvingen als:1

‘geschrift waarmee zonder verdere tussenkomst van
de rechter een gerechtelijke tenuitvoerlegging plaats
kan vinden’, ‘vorm waarin een afschrift van een rech-
terlijk vonnis is opgemaakt, zodat de gerechtsdeurwaar-
der het vonnis ten uitvoer kan leggen’ en ‘geschrift dat
vatbaar is voor gerechtelijke tenuitvoerlegging’. Meer
houvast biedt de juridische literatuur: ‘een geschrift
dat krachtens wettelijk voorschrift de bevoegdheid
geeft tot tenuitvoerlegging’2 of ‘een schriftelijk bewijs-
stuk van enig recht, dat krachtens de wet ten uitvoer
kan worden gelegd door middel van in ons executie-
recht bekende dwangmiddelen’.3Hoewel dat niet met
zoveel woorden wordt uitgesproken, geldt daarbij dat
er sprake moet zijn van een veroordeling c.q. een ten
uitvoer te leggen verplichting om te doen of na te laten,
want bij constitutieve uitspraken wijzigt de rechtstoe-
standvan rechtswege, terwijl bij declaratoire uitspraken
slechts een verklaring van recht (vgl. art. 3:302 BW)
aan de orde is en geconstateerd wordt wat de rechts-
toestand is.
Op grond van het vorenstaande zal iemand met enige
ervaring in de procespraktijk vaak wel weten wat met
een executoriale titel is bedoeld, maar er bestaan twij-
felgevallen.

Als executoriale titel worden aangeduid:4

– de grosse van een in Nederland gewezen rechter-
lijke uitspraak (vgl. art. 430 lid 1 Rv);

– het arbitraal vonnis voorzien van een exequatur
(vgl. art. 1062 Rv);

– de uit het buitenland afkomstige rechterlijke of
arbitrale uitspraak met exequatur (vgl. art. 1075
en 1076 Rv);

– de grosse van het proces-verbaal van een minne-
lijke schikking;

– het dwangbevel van de fiscus (vgl. art. 12 jo. art.
14 lid 1 Invorderingswet);

– de grosse van (andere) authentieke akten (vgl. art.
430 lid 1 Rv);

– het bevelschrift (bijv. art. 485 lid 2 Rv);
– het dwangbevel c.q. de schriftelijke kennisgeving

op grondwaarvan de officier van justitie overgaat
tot verhaal van bijvoorbeeld een geldboete (vgl.
art. 574, 575 en 576 Sv alsmede art. 26 en 27 Wet
administratieve handhaving verkeersvoorschrif-
ten);

– het strafvonnis waarin een verdachte is veroor-
deeld tot schadevergoeding jegens de benadeelde
partij of het slachtoffer (art. 554 Sv);

– het proces-verbaal van de verificatievergadering
in geval van faillissement (vgl. art. 196 jo. art. 121
lid 4 Fw); en

– het besluit tot terugvordering van kosten van bij-
stand (vgl. art. 60 lid 3 Participatiewet).

Daarmee is geen limitatieve opsomminggegeven, zoals
hierna zal blijken.

2. Art. 430 lid 1 Rv: de grondslag van de
belangrijkste civielrechtelijke executoriale
titels

Allereerstmoetworden genoemd art. 430 lid 1 Rv,welk
artikellid de basis vormt voor de civielrechtelijke exe-
cutoriale titels: de grossen van in Nederland gewezen
vonnissen, van beschikkingen van de Nederlandse
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rechter en van inNederlandverleden authentieke akten
alsmede van andere bij de wet als executoriale titel
aangewezen stukken kunnen in geheel Nederland ten
uitvoer worden gelegd. Daarmee wordt duidelijk dat
als executoriale titel fungeren (i) inNederland gewezen
vonnissen, (ii) beschikkingen van de Nederlandse
rechter, (iii) in Nederland verleden authentieke akten,
terwijl (iv) bij wet andere stukken als executoriale titel
kunnen worden aangewezen. Verder wordt duidelijk
dat er grossenworden afgegeven: in executoriale vorm
opgemaakte afschriften die aan het hoofd de vermel-
ding ‘In naam van de Koning’ voeren (zie art. 430 lid
2 Rv).5

De vraag rijst waarom in de loop der jaren niet is geko-
zen voor een herformulering van het artikellid waarbij
gesproken zou worden over rechterlijke uitspraken of
beslissingen. Immers, de wetgever maakt geen onder-
scheid tussen uitspraken gegeven in een dagvaardings-
of een verzoekschriftprocedure,maar geeft niet duide-
lijk aan dat het bepaalde zeker niet alleen voor de uit-
spraken van rechtbanken geldt. Voordeel is dat een
dergelijke formulering ook (de grosse van) het proces-
verbaal van een minnelijke schikking (vgl. art. 87 lid 3
Rv) omvat. Daartegen kan worden ingebracht dat uit
een recente uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat er
een verschil bestaat in verjaringstermijnen tussen
rechterlijke uitspraken en schikkingen neergelegd in
zo’n proces-verbaal.6

Geen twijfel bestaat erover of een veroordelend vonnis
in kort geding (vgl. art. 254 Rv) een executoriale titel
oplevert, ook al geldt het als een voorlopige maatregel
waaraan de bodemrechter niet gebonden is.7

3. Authentieke akten

Ook inNederland verleden authentieke akten8 hebben
executoriale kracht.9 Het betekent dat met name
notariële akten10 die executoriale kracht hebben. Im-
mers, akten opgemaakt door de ambtenaar van de
burgerlijke stand lenen zich in de regel niet voor tenuit-
voerlegging en hetzelfde geldt voor veel ambtshande-
lingenvande gerechtsdeurwaarder (vgl. art. 3Gerechts-
deurwaarderswet). Behalve de formele eis dat de akte
bevoegdelijkmoet zijn opgemaakt door een ambtenaar
in de vereiste vorm,11 geldt ook een materiële eis: uit

de aktemoet afdoende blijkenwat de schuldenaar (zelf)
verschuldigd is.
Wil een notariële akte executabel zijn, dan moet deze
verklaringen van partijen bevatten waaruit een duide-
lijke (en voor tenuitvoerlegging vatbare) verplichting
spreekt, terwijl eveneens duidelijk in de akte moet zijn
vermeld hoe te zijner tijd de verplichting kan worden
vastgesteld. Het is dan ook niet mogelijk om in een
notariële akte een verplichting tot ontruiming van een
onroerende zaak door derden op te nemen. Wel kan
de schuldenaar zichzelf binden. Zo kan in de notariële
transportakte een clausule worden opgenomen dat de
verkoper nog gedurende één maand in de verkochte
woning mag verblijven (bijvoorbeeld omdat de nieuw
te bouwen woning dan pas gereed zal zijn) en dat na-
dien ontruiming moet volgen, waarbij verkoper zich
nu al voor de toekomst verbindt om daaraan gevolg
te geven, bij gebrekewaarvan de gerechtsdeurwaarder
(eventueel met de hulp van de sterke arm van politie
en justitie) kan worden ingeschakeld.12

Vragen omtrent demateriële eis dat uit de akte afdoen-
de moet blijken wat de schuldenaar verschuldigd is,
komen met name aan de orde bij bankhypotheken: de
eigenaar van een onroerende zaak treedt in contactmet
een geldverstrekker (vaak een hypotheekbank), welke
laatste een bepaald bedrag fourneert waartegenover
staat dat hypotheek wordt gevestigd voor dat bedrag
plus rente en kosten. Problemen kunnen ontstaan als
de schuldenaar op zeker moment de verschuldigde
rente (plus zo nodig aflossingen) niet kan voldoen en
de hypotheekbank tot executie wil overgaan. Dan kan
onduidelijk zijn hoe hoog de vordering is. In 1992 heeft
de Hoge Raad hieromtrent een uitspraak gedaan en
die uitspraak is herhaald in 2013.13

Aan de grosse van de akte van een bankhypotheek
komt slechts executoriale kracht toemet betrekking tot
op het tijdstip van het verlijden van de akte reeds be-
staande en inde akte omschrevenvorderingen, alsmede
met betrekking tot toekomstige vorderingen die hun
onmiddellijke grondslag vinden in een op het tijdstip
van het verlijden van de akte reeds bestaande en in de
akte omschreven rechtsverhouding. Ingeval de akte
wel betrekking heeft op één of meer vorderingen, die
aan de zojuist genoemde vereisten voldoen, maar niet
de grootte van het verschuldigde bedrag vermeldt, is
de grosse van de akte niettemin voor tenuitvoerlegging

Voordat koningWillem-Alexander op 30 april 2013 de troon besteeg, was meer dan een eeuw sprake van ‘In naam der Koningin’. Dat werd
toen vervangen door: ‘In naam des Konings’ Vanaf 1 juli 2015, Stb. 2015, 247, is sprake van ‘In naam van de Koning’.
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vatbaar, wanneer deze de weg aangeeft langs welke
op voor de schuldenaar bindendewijze de grootte van
het verschuldigde bedrag kanworden vastgesteld, be-
houdens de mogelijkheid van tegenbewijs door de
schuldenaar.14 De Hoge Raad concludeerde op basis
daarvan in zijn arrest inzake Rabobank/Visser15 dat in
dat geval de inhoud van de akte (bevattende een zoge-
naamde bankhypotheek) geen andere conclusie toeliet
dandat dezewel aande laatstgenoemde eis betreffende
de bepaalbaarheid van het verschuldigde bedrag vol-
deed, maar geen betrekking had op vorderingen die
aan de eerdergenoemde vereisten voldoen, zodat de
grosse van die akte geen executoriale titel opleverde.
Gezien het recht van parate executie, dat van rechtswe-
ge aan de hypotheekhouder toekomt ex art. 3:268 BW,
moet de praktische betekenis van de uitspraak Rabo-
bank/Visser voor de uitwinning van verhypothekeerde
goederen niet worden overschat, maar desondanks
rees een vervolgvraag die in 2013 werd beantwoord in
de uitspraakRabobank/VanDonselaar. In deze uitspraak
kwamde voor de praktijkwezenlijke vraag aan de orde
of de grosse van een tussen partijen opgemaakte
notariële hypotheekakte kan worden aangemerkt als
een executoriale titel in de zin van art. 430 Rv voor de
na uitwinning van het hypotheekrecht resterende vor-
deringen uit hoofde van de overeenkomsten van
geldlening. In casu was dat niet het geval want uit de
onderhavige akte zelf bleek niet van het bestaan van
enige concrete vordering of enige concrete rechtsver-
houding waaruit een vordering kon voortvloeien. Dat
betekende dat de akte niet voldeed aan de eis dat de
te executeren vorderingdaarinmet voldoende bepaald-
heid werd omschreven. De in de akte opgenomen
boekenclausule leidde niet tot een ander oordeel, nu
die boekenclausule evenmin het bestaan van een con-
crete vordering in de akte vastlegde, maar het bewijs
van het bestaan daarvan afhankelijk maakte van een
buiten de akte gelegen bron.
Overigens kan een notariële akte van geldlening niet
als executoriale titel worden gebruikt als door schuld-
vernieuwing een nieuwe lening, die is vastgelegd in
een onderhandse akte, is ontstaan.16

4. Diverse executoriale titels naast elkaar?

De vraag kan worden gesteld of degene die over een
executoriale titel beschikt, bijvoorbeeld in de vorm van
een administratief dwangbevel, daarnaast een andere
executoriale titel, bijvoorbeeld in de vorm van een
vonnis, kan verkrijgen.
Deze vraag kan in het perspectief van art. 3:303 BW
worden geplaatst: geen belang, geen actie. Degene die

over een executoriale titel beschikt, heeft daarmee de
bevoegdheid om tot tenuitvoerlegging over te gaan en
zal in de regel geen behoefte hebben aan een andere,
extra executoriale titel. Daarbij spelen tijd en geld een
rol: wie een rechterlijke uitspraak wil verkrijgen, zal
geruime tijd moeten wachten voordat de uitspraak
beschikbaar is (in een civiele bodemprocedure kan dat
jaren duren) en daar zijn de nodige kosten mee ge-
moeid.17

Allereerst kan worden gedacht aan het voor zich spre-
kende geval dat de executoriale titel in het ongerede
is geraakt. Ook kan gedacht worden aan het geval dat
meer dan één weg wordt ingeslagen om een executo-
riale titel te verkrijgen, bijvoorbeeld omdat de allereerst
ingeslagenweg dreigt dood te lopen (wat later niet het
geval blijkt te zijn) of er aanzienlijke vertraging dreigt.
Soms is het gewenst om (ook) over een rechterlijke
uitspraak als executoriale titel te beschikken. Ik roep
in herinnering de notariële akte als executoriale titel,
waarbij de materiële eis geldt dat uit de akte afdoende
moet blijkenwat de schuldenaar verschuldigd is. Soms
kan dat twijfelachtig zijn. De gerechtigde kan dan zijn
wederpartij tot betaling aanspreken en afwachten of
die de vordering gaat betwisten,maar kan ook – onder
het motto ‘de aanval is de beste verdediging’ – alvast
een gerechtelijke procedure starten om zo weinig mo-
gelijk tijd verloren te laten gaan.
Hetzelfde geldt als er al sprake is van een dwangbevel.
Een voorbeeld biedt het arrest van deHoge Raad inza-
ke Ontvanger Almelo/Heemhorst BV,18 welk arrest met
name bekend is omdat hieruit blijkt dat een belasting-
aanslag de hoofdzaak in de zin van art. 700 lid 3 Rv
kan zijn, maar ook duidelijk wordt dat de Ontvanger
zowel de weg van de Invorderingswet kan inslaan, als
gebruik kan maken van de mogelijkheden die het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering biedt.19

5. Niet iedere executoriale titel is direct voor
tenuitvoerlegging vatbaar!

Een wijdverbreid misverstand buiten de kring van er-
varen processualisten is dat executoriale titels altijd en
direct voor tenuitvoerlegging vatbaar zouden zijn.
Ik wijs op de drie navolgende punten:20

i. Nog niet opeisbare of toekomstige vorderingen
Sommige executoriale titels strekken tot betaling van
nog niet opeisbare of toekomstige vorderingen, bijvoor-
beeld in geval van een veroordeling tot betaling van
toekomstige huur- en loontermijnen of de veroordeling
tot betaling van een dwangsom, voor het geval de
veroordeelde niet aan de hoofdveroordeling voldoet

Vgl. HR 24 januari 1935,NJ 1935/498 (Geldersche kredietvereniging); Hof ’s-Gravenhage 2 juni 1982,NJ 1983/163 (Rabo/Menheere: de grosse van
de hypotheekakte kan – mede – gebruikt worden tot verhaal op de roerende goederen – in casu vee – van de schuldenaar); Rb. Utrecht

14.

(pres.) 2 december 1999, KG 2000/48 en HR 26 juni 1992, NJ 1993/449 (Rabobank Vecht en Plassengebied/Visser) alsmede A.R. de Bruijn & C.A.
Kraan, De notariële akte als executoriale titel, Deventer: Kluwer 2012, p. 76 e.v.
HR 26 juni 1992, NJ 1993/449 (Rabobank Vecht en Plassengebied/Visser).15.
Rb. Rotterdam (pres.) 20 september 1991, NJ 1992/71 (Van der Graaf/Het Fonds Jurrewitz).16.
Ik acht het bekend dat ook degene die in het gelijk wordt gesteld een deel van de kosten voor eigen rekening moet nemen, omdat het liqui-
datietarief niet kostendekkend blijkt te zijn.

17.

HR 3 oktober 2003, NJ 2004/557, JBPr 2004/11 (Ontvanger Almelo/Heemhorst BV).18.
In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is immers sprake van ‘deurwaarder’ en niet van ‘gerechtsdeurwaarder’, om de daar ge-
noemde bevoegdheden ook van toepassing te doen zijn op die ‘andere’ deurwaarders.

19.

Dit onderdeel is grotendeels ontleend aan Jongbloed 2014, § 1.8.20.

5Tijdschrift voor de Procespraktijk 2016-1

Het is niet altijd eenvoudig een executoriale titel te herkennen



(art. 611a lid 1 Rv). Een executoriale titel die een derge-
lijke veroordeling bevat, is uiteraard pas voor tenuit-
voerlegging vatbaar na vervulling van de voorwaarde
of ommekomst van de bepaalde termijn.

ii. Wachttermijn en schorsende rechtsmiddelen
Art. 432 Rv kent een wachttermijn van acht dagen al-
vorens tot executie tegen een derde kan worden over-
gegaan. Ookmag niet tot executie worden overgegaan
als een gewoon rechtsmiddel (het instellen van een
gewoon rechtsmiddel schorst immersde executie) tegen
de desbetreffende rechterlijke uitspraak is ingesteld.

iii. Voorafgaande betekening
Tot executie mag pas worden overgegaan nadat de
executoriale titel, die ten uitvoer zal worden gelegd, is
betekend aan degene die aan de executoriale titelmoet
voldoen (vgl. art. 430 lid 3 Rv).21Achterliggende reden
is dat de schuldenaar alsnog in de gelegenheid moet
worden gesteld aan een veroordeling te voldoen. In de
praktijk blijken de meeste schuldenaren, als zij door
de rechter in het ongelijk gesteld zijn, ter vermijding
van (onnodige) kosten aan de veroordeling te willen
voldoen.

6. De kracht van executoriale titels

Als dewet inhoudt dat er sprake is van een executoriale
titel, betekent dit dat een besluit gegrond op de betref-
fendewetsbepaling van rechtswege executoriale kracht
heeft en dat dit niet nog eens behoeft te worden ver-
meld.
Evenzo ligt in het stelsel van dewet opgesloten dat een
executoriale titel (voor wat betreft de bevoegdheid tot
tenuitvoerlegging) in beginsel ook jegens derden die
daarbij geen partij waren, binnen de grenzen die in het
gegeven geval worden gesteld door de formulering
van de veroordeling en door de uit de wet voortvloei-
ende regels, werking heeft. De meest spraakmakende
zaakwaarin deHogeRaaddit uitsprak, is de procedure
tussen Reint-Jan Schuring en Stichting Sweelinck
ConservatoriumAmsterdam.22Het betrof een executie-
geschil, uitgelokt door een bewoner van een onroerende
zaak, met betrekking tot de tenuitvoerlegging van een
door de koper van die zaak tegen zijn verkoper verkre-
gen uitspraak, waarbij deze laatste werd veroordeeld
die zaak aan de koper ‘in feitelijke macht en het bezit

geheel over te dragen (…) en daartoe die onroerende
zaakmet alle zich daarop en daarin bevindende perso-
nen en roerende zaken te verlaten en te ontruimen’,
zulks met machtiging van de koper tot tenuitvoerleg-
ging met de sterke arm. Naar het oordeel van de Hoge
Raad was een zodanige veroordeling niet in strijd met
het recht: zij strekt ertoe dat de koper bevoegd zal zijn
zich met behulp van de sterke arm te verschaffen het-
geenwaartoe de verkoper zich krachtens de koopover-
eenkomst jegens hem heeft verplicht. In casu werd de
zogehetenHuidenstraatmethode of -truc toegepast: de
eigenaar van een gekraakt pand sloot een overeenkomst
met een derde (bijvoorbeeld tot verbouw of verkoop),
waarbij de eigenaar zich verplichtte het pand ‘leeg’ op
te leveren.23 Aan die verplichting kon evenwel niet
worden voldaan omdat het pand was gekraakt en
daarop liet de eigenaar zich vervolgens door de derde
veroordelen om het pand ‘leeg’ op te leveren, waarna
de gedwongen ontruiming volgde en de krakers op
straat stonden. Dat executoriale titels tegenover derden
ten uitvoer gelegd kunnen worden, is eenvoudig te
verklaren. Is er sprake van een onrechtmatige daad
dan moet de betrokkene jegens eenieder handelend
kunnen optreden. Het zou niet efficiënt zijn en boven-
dien het recht van de betrokkene ondermijnen, indien
steeds een executoriale titel tegen een met name ge-
noemde derde zou moeten worden verkregen. Betreft
het een contractuele verbintenis dan moet ook jegens
rechtsopvolgers kunnen worden opgetreden.

7. Waar ontstaan de problemen?

Aan het begin van deze bijdrage gaf ik aan dat iemand
met enige ervaring in de procespraktijk vaak wel zal
wetenwatmet een executoriale titel is bedoeld. Echter,
soms moet de rechter eraan te pas komen om vast te
stellen of er al dan niet sprake is van een executoriale
titel of dat er belang bestaat bij het vastleggen van af-
spraken in een executoriale titel.
In de zaak24 die uiteindelijk bij het Hof van Discipline,
de hoogste tuchtrechter voor advocaten, behandeld
werd, ligt de conclusie voor de hand dat de betreffende
advocaat (in ieder geval gaandeweg) hadmoetenweten
dat er geen sprake was van een executoriale titel.
In casu trad de advocaat op voor een cliënt die aan-
spraak maakte op een hogere AOW-uitkering dan de
Sociale Verzekeringsbank (SVB) had berekend. Bij uit-

De wet eist slechts in een bijzonder geval (zoals art. 475 lid 2 bij derdenbeslag) dat de executoriale titel aan de derde, die bij de executie be-
trokken wordt, moet worden betekend. Derden kunnen echter op vele manieren bij een executie betrokken raken (vgl. HR 14 januari 1983,

21.

NJ 1983/267 (Schuring/Sweelinck Conservatorium)). Men denke aan het geval van executie tot afgifte van een roerende zaak, die aan een derde
verhuurd blijkt te zijn, of aan beslaglegging op een goed, waarvan een derde beweert eigenaar te zijn. Voor deze en vele andere gevallen
bestaat er geen (wettelijke) verplichting tot betekening van de executoriale titel aan die derden. Overigens lijkt het mij ook niet dat art. 432
voor dergelijke gevallen geschreven is.
HR 14 januari 1983, NJ 1983/267.22.
In casu was Sweelinck op 5 september 1980 eigenaresse van het complex De Wielingen in Amsterdam geworden. Zij kreeg de eigendom
overgedragen van Noorlander Beheer Nederland BV. De transportakte bevatte onder meer als voorwaarde: ‘De verkoopster is verplicht

23.

het verkochte op heden in de feitelijke macht en het bezit over te dragen, geheel ontruimd onverminderd de bevoegdheid van de koopster
zichzelf in de feitelijke macht en het bezit te stellen.’ Noorlander kon aan deze voorwaarde niet voldoen omdat ‘De Wielingen’ grotendeels
door krakers werd bewoond. Daarop vorderde Sweelinck in kort geding dat Noorlander tot ontruiming zou worden veroordeeld en dat
Sweelinck zo nodig zou worden gemachtigd deze ontruiming zelf eventueel met behulp van de sterke arm te bewerkstelligen. Nadat de
Amsterdamse rechtbankpresident bij vonnis van 28 november 1980 de gevraagde voorziening had geweigerd, omdat er sprake was van
een schijnprocedure, vernietigde het Amsterdamse hof op 30 januari 1981 die uitspraak en werd Noorlander veroordeeld conform de vor-
dering. Sweelinck gaf vervolgens te kennen het arrest van het hof tegen de bewoners ten uitvoer te willen leggen, waarop Schuring in kort
geding (een executiegeschil) heeft gevorderd dat Sweelinck zou worden verboden het arrest van het hof van 30 januari 1981 tegen hem ten
uitvoer te leggen.
Hof van Discipline 13 december 2013, ECLI:NL:TAHVD:2013:227.24.
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spraak van 1 december 2009 heeft de Centrale Raad
van Beroep (CRvB) het besluit van SVB herroepen en
bepaald dat de AOW-uitkering (niet met ingang van
1 januari 1997 maar) met ingang van 1 januari 1999
diende te worden herzien en berekend op basis van de
norm voor gehuwden. Op 30 november 2011 heeft de
advocaat de CRvB verzocht om een grosse van de uit-
spraak van 1 december 2009 en hij heeft deze vervol-
gens na afgifte ervan op 17 januari 2012 aan SVB laten
betekenen, met bevel tot betaling binnen twee dagen
van een door verweerder aan de deurwaarder opgege-
ven bedrag van ruim € 113 000. SVB heeft bij brief van
24 januari 2011 aan de deurwaarder uitgelegd dat er
geen titel tot invordering van dit (of een ander) bedrag
aan toeslag op de AOW-uitkering bestond. Deze
deurwaarder heeft de opdracht tot executie vervolgens
aan verweerder teruggegeven.
Hierop heeft de advocaat zich tot een andere deurwaar-
der gewend, wederom met het verzoek tot executie
van de uitspraak van de CRvB van 1 december 2009
over te gaan. Op 17 februari 2012 heeft de tweede
deurwaarder in opdracht van de advocaat ter executie
van deze uitspraak executoriaal derdenbeslag gelegd
op bankrekeningen van SVB. Nadat SVB het bedrag
ter invordering waarvan beslag was gelegd in depot
bij de deurwaarder had gestort is dit beslag opgeheven
en heeft zij tegen de cliënte van de advocaat een execu-
tie-kort geding aanhangig gemaakt. Dit kort geding
heeft geleid tot een vonnis van 12 maart 2012 van de
voorzieningenrechter in de Rechtbank Breda. Daarbij
is de cliënte veroordeeld tot terugbetaling aan SVB van
hetgeen in depot was gestort en voorts om de tenuit-
voerlegging van de genoemde uitspraak van de Cen-
trale Raad van Beroep te staken en gestaakt te houden
totdat in een bodemprocedure anders zou zijn beslist.
Ook is een tuchtklacht aanhangig gemaakt waarbij het
aan de advocaat verweten gedrag erop neerkomt dat
de advocaatmaatregelen heeft doen nemen ter executie
vande genoemdeuitspraak vandeCRvBvan 1decem-
ber 2009 – te weten het leggen van executoriaal beslag
ten laste van klaagster – zonder dat daarvoor een gel-
dige juridische grondslag bestond.
Het Hof van Discipline wijst erop dat een advocaat,
ondanks de ruime vrijheid die hij heeft omtrent de
wijze waarop hij de belangen van zijn cliënt behartigt,
rekening dient te houdenmet gerechtvaardigde belan-
gen van de wederpartij. Zo staat het hem niet vrij de
belangen van dewederpartij nodeloos te schaden door
te trachten jegens de wederpartij een recht geldend te
maken waarvan hij weet, althans moet weten, dat het
zijn cliënte niet toekomt. In dit geval heeft de advocaat
echter in strijd met deze norm gehandeld. Allereerst
geldt daartoe dat uit art. 8:76 Awb volgt dat de uit-
spraak van de CRvB van 1 december 2009 geen execu-
toriale titel opleverde voor het bedrag waarvoor ver-
weerder executoriaal beslag heeft laten leggen, met
uitzondering van de kostenveroordeling. De advocaat
had zich dit behoren te realiseren en hij had zich ook
moeten realiseren dat de uitspraak van de CRvB geen
betrekking had op de vordering die hij via de beslag-
legging beoogde te incasseren. Ook is in de uitspraak

van de rechtbank van 6 juli 2011 overwogen dat de
uitspraak van de CRvB geen betrekking had op de
vordering die hij namens zijn cliënte via de beslagleg-
ging bij verweerster heeft willen incasseren. Dat had
op zich een extra waarschuwing moeten zijn zich van
de gewraakte executie te onthouden, maar dat geldt al
helemaal toen hij nogmaals werd gewaarschuwd
doordat de eerste deurwaarder zijn opdracht heeft te-
ruggegeven.25

In een andere zaak was de gedwongen ontruiming
uitgesproken en werd vervolgens aanspraak gemaakt
op de kosten van die ontruiming. Het betrof een echt-
paar gehuwd buiten gemeenschap van goederen dat
in 2006 ging scheiden.De voormalige echtelijkewoning
behoorde toe aan de vrouw,maar de rechtbank bepaal-
de in 2007 dat de man bevoegd was de bewoning van
de echtelijke woning en het gebruik van de bij die wo-
ning en tot de inboedel daarvan behorende zaken ge-
durende zesmaanden na inschrijving van de echtschei-
dingsbeschikking van 12 juli 2006 in het daarvoor be-
stemde register tegen een redelijke vergoeding voort
te zetten. Begin 2009 heeft de vrouw aan de man te
kennen gegeven haar intrek te willen nemen in de
woning. In reactie hierop heeft de man aangegeven de
woning niet tewillen verlaten. Bij vonnis in kort geding
van 22 april 2009 heeft de voorzieningenrechter de door
de vrouw gevorderde ontruiming toegewezen. Bij ex-
ploot van 22 december 2009 is de man aangezegd dat
de ontruimingsdatum 8 januari 2010 zou zijn en op die
datum is de deurwaarder overgegaan tot ontruiming
van dewoning. Hiertoe is een verhuisbedrijf ingescha-
keld omde in dewoning aanwezige zaken te verwijde-
ren, alsmede een autobergingsbedrijf omde voertuigen
af te voeren. De vrouw stelt dat zij een vordering op
de man heeft ter zake van de ontruimingskosten van
€ 8050 + P.M. en dat zij deze kosten op de man wil
verhalen. In een executiegeschil betwist deman dat de
vrouw de ontruimingskosten op hem kan verhalen op
grond van de ontruimingsbeslissing. Rb. Leeuwarden
(vzr.) 24 februari 2010, ECLI:NL:RBLEE:2010:BL6403
is het eens met de man:

‘5.3. De voorzieningenrechter stelt vooropdat de kosten
die met de ontruiming van de woning gemoeid zijn
ten laste van de man als geëxecuteerde komen. De
vraag die in het verlengde daarvan in dit kort geding
centraal staat, is of het vonnis waarbij de ontruiming
is uitgesproken een executoriale titel oplevert voor
verhaal van de ontruimingskosten. Deze vraag dient
naar het oordeel van de voorzieningenrechter ontken-
nend te worden beantwoord. Ingevolge artikel 237 lid
3 Rv wordt het bedrag van de kosten waarin de verlie-
zende partij wordt veroordeeld bij het vonnis vastge-
steld, voor zover die kosten vóór de uitspraak zijn ge-
maakt. Daarvan is bij ontruimingskosten geen sprake;
dit zijn immers kosten die ná het ontruimingsvonnis
(mogelijk) worden gemaakt. Ten tijde van het ontrui-
mingsvonnis staat immers nog niet vast of deze kosten
zullen worden gemaakt en zo ja, in welke omvang.
[Gedaagde] zal derhalve een afzonderlijke executoriale

De schrapping van het tableau werd door het Hof van Discipline bevestigd.25.
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titel moeten verwerven voor het verhaal van de execu-
tiekosten, bestaande uit een veroordeling tot betaling
van die kosten. Dit geldt ook in het geval dat de voor-
zieningenrechter in het ontruimingsvonnis de vrouw
zou hebben gemachtigd om de ontruiming zelf te be-
werkstelligen op kosten van de man. Daarmee wordt
namelijk slechts bepaald dat de ontruimingskosten
voor rekening van de geëxecuteerde komen, maar de
omvang van de kosten staat daarmee nog niet vast.
Een en ander laat overigens onverlet dat na verkrijgen
van een zodanige executoriale titel de executiekosten
op de voet van artikel 3:277 lid 1 BW als eerste op de
opbrengst van de executie kunnenworden verhaald.’26

Ookde vraag of een notariële akte een executoriale titel
oplevert moet geregeld in de rechtspraak beantwoord
worden.
Hof Leeuwarden 3 maart 2015, ECLI:NL:GHARL:
2015:1562 (X/Oldenburgische Landesbank)moest oordelen
in een executiegeschil betreffende de beslaglegging
onder het UWVop grond van eenDuitse notariële akte
waarvoor door de Nederlandse rechter verlof tot ten-
uitvoerlegging was gegeven. In de onderhavige zaak
zoekt de bank verhaal voor haar restantvordering na
uitwinning van haar ‘Dingliches Recht’ (de
Grundschuld) ende cruciale vraagwas of dat vorderings-
recht voldoende bepaalbaar in de aktewas omschreven.
Het hof oordeelde van niet: in de notariële akte is wel
geregeld waarop de bank verhaal kan zoeken maar de
vordering waarvoor verhaal wordt gezocht wordt niet
in de akte aangeduid en ook de onmiddellijke grond-
slag voor dat vorderingsrecht wordt niet in de akte
genoemd.De akte kan daaromniet dienen als executo-
riale titel voor het door de bank gelegde (executoriale)
beslag en de bank heeft dat beslag onbevoegd gelegd.
In een ander executiegeschil oordeelde Rb. Maastricht
(ktr.) 31maart 2015,NJF 2015/256 (X/Rabo Parkstad) dat
eiseres terecht om schorsing van executiemaatregelen
verzoekt, omdat de vaststellingsovereenkomstwaarop
de bank zich beroept bij de executie, geen executoriale
titel oplevert. In de vaststellingsovereenkomst is slechts
overeengekomen hoe partijen tot een regeling zullen
komen waarin dan zal worden geregeld wanneer de
vordering van de bank opeisbaar is en hoe eiseres de
erkende schuldmag aflossen. OokRb. DenHaag (vzr.)
6 juni 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:7277 oordeelde dat
een vaststellingsovereenkomst niet zonder meer een
executoriale titel oplevert.27Het bijzondere was dat de
betrokkene bij de vaststellingsovereenkomst werd
verweten voor meer dan € 10 000 000 aan boetes te
hebben verbeurd vanwege de overtreding van een
overeengekomen geheimhoudingsbeding. De vraag

rijst waarom het proces-verbaal dat een dergelijk om-
vangrijke boeteclausule inhoudt niet aandewederpartij
is betekend.
In een proces-verbaal of in een vaststellingsovereen-
komst neergelegde boetes kunnen een executoriale titel
opleveren. Maar dergelijke boetes zijn naar hun aard
en strekking zeer goed te vergelijken met een (door de
rechter opgelegde) dwangsom ten aanzienwaarvan in
art. 611a lid 3 Rv is bepaald dat deze niet wordt ver-
beurd dan na betekening van de uitspraak waarbij zij
is vastgesteld. Nemen we in aanmerking dat dit soort
boetes een ingrijpend karakter hebben, dat zij zonder
rechterlijke tussenkomst kunnen worden verbeurd en
dat er onzekerheden (kunnen) zijn verbonden aan de
(vaststelling van de) intreding van de gestelde voor-
waarde, dan is betekening van het proces-verbaal c.q.
de vaststellingsovereenkomst op zijn plaats voordat
de boetes verbeurd en ingevorderd kunnen worden.

Op de grens van publiek- en privaatrecht bevindt zich
de uitspraak van Hof Amsterdam 28 juli 2015,
ECLI:NL:GHAMS:2015:2891 (X/Gemeente Amsterdam)
waarin kort gezegd is beslist dat als er nog geen
dwangbevel exWetWerk en bijstand (thans: Participa-
tiewet) is uitgevaardigd, er ook geen bevoegdheid voor
de burgerlijke rechter bestaat. De gemeente had bij
(herzien) besluit van 24 april 2014 de in de periode van
15 november 2007 tot enmet 31 oktober 2012 verstrekte
bijstandvan appellanten teruggevorderd tot een bedrag
van € 20 742,87. Appellanten vroegen een verbod om
tot executie over te gaan, maar het hof kwam tot een
onbevoegdheid van de burgerlijke rechter. Zolang geen
dwangbevel is uitgevaardigd, bestaat er namelijk geen
grondslag waarop de civiele rechter de bevoegdheid
kan baseren een oordeel te geven over het bestuursrech-
telijke geschil dat partijen verdeeld houdt, waarover
in beginsel de bestuursrechter bij uitsluiting bevoegd
is te oordelen. Het hof merkte in dit verband nog op
dat de gemeente te kennen had gegeven welbewust,
in verband met de nog lopende bestuursrechtelijke
procedures, ervan te hebben afgezien reeds een
dwangbevel uit te vaardigen. Het is juist dat het de ci-
viele rechter dan niet past op dat besluitvormingspro-
ces vooruit te lopen en een oordeel uit te spreken over
de bevoegdheid van de gemeente op enig moment tot
het uitvaardigen van een dwangbevel over te gaan.

Hof Den Haag 11 februari 2015, ECLI:NL:GHDHA:
2015:249 betreft de vraag of de vrouw belang heeft bij
haar vordering tot vastlegging van de in het ouder-
schapsplan gemaakte afspraken met betrekking tot
kinderalimentatie in een beschikking om op die wijze

In casu betrof het een omvangrijke ontruiming. Soms wordt in de ontruimingsbeslissing de te ontruimen persoon in de kosten van de ont-
ruiming veroordeeld, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de eerdergenoemde uitspraak HR 19 maart 2010, NJ 2011/237 (N/Staat) waarin

26.

forfaitair de nakosten werden toegewezen. Vgl. Hof Leeuwarden 28 oktober 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:8272: ontruimingskosten kunnen
voor zover redelijk op de huurder worden verhaald ook indien daarover niets in het ontruimingsvonnis is opgenomen; dit volgt uit art.
6:195 en 6:196 BW in samenhang met art. 237 lid 3 Rv, en Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 29 mei 2015, ECLI:NL:TGDKG:2015:63.
In de uitspraak Rb. Leeuwarden (vzr.) 15 september 2010, ECLI:NL:RBLEE:2010:BN7248 was niet gesteld of gebleken dat de vaststellings-
overeenkomst niet was betekend voordat aanspraak werd gemaakt op de verbeurde boetes. Rb. Haarlem (vzr.) 10 oktober 2011,

27.

ECLI:NL:RBHAA:2011:BT7332 sprak uit: ‘kan in het midden blijven de ter zitting aan de orde geweest zijnde vraag of een in executoriale
vorm uitgegeven grosse van een proces-verbaal van een terechtzitting waarin de op die zitting overeengekomen vaststellingsovereenkomst
mede inhoudende een boetebeding is opgenomen, bij een overtreding van de verbinteniswaarop de boete is gesteld, ook voor de invordering
van die boete zonder meer een executoriale titel oplevert, waarbij de boete ook kan worden verbeurd vóór de betekening van het proces-
verbaal waarin het overeenkomen van een vaststellingovereenkomst met boetebeding is vastgesteld.’
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over een executoriale titel te beschikken. Naar het
oordeel van de rechtbank zijn het ouderschapsplan en
de daaruit voortvloeiende betalingsverplichting van
de man inzake de kinderalimentatie aan te merken als
een afspraak die bindend is tussen partijen, zodat de
vrouw geen belang heeft bij het vastleggen van de
tussen partijen gemaakte afspraken in een beschikking.
Het hof corrigeert deze misslag. Vaststond dat er een
betalingsverplichting bestond (dat was door de man
erkend) en dat deman in gebreke bleef met de voldoe-
ning aan die verplichting. Kon de vrouw dan een ge-
rechtsdeurwaarder inschakelen ter incasso van de
achterstallige betalingen? Nee, want de gemaakte af-
spraken zijn op te vatten als een bereidverklaringmaar
leveren geen executoriale titel op. De vrouw deed er
dan ook goed aan de rechter te verzoeken de tussen
partijen gemaakte afspraken vast te leggen in een be-
schikking. In de uitspraak Rb. Dordrecht 12 september
2012, ECLI:NL:RBDOR:2012:BX7244, bestondgeen be-
lang bij vastlegging van de verplichting tot betaling
van kinderalimentatie omdat die voor tenuitvoerleg-
ging vatbare verplichting al was vastgelegd in een
notariële akte en de grosse van de akte een executoriale
titel oplevert.28

8. Afronding

Allereerst past eenwaarschuwendwoord. De bepalin-
gen die ik hiervoor heb genoemd, zijn in zekere zin
willekeurig en kunnen niet zonder meer als represen-
tatief voor die rechtsgebieden worden beschouwd. In
deze moderne tijd waarin vele databanken bestaan,
blijkt het nog niet mogelijk (althans het lukte mij niet)
om eenmaal een term als ‘executoriale titel’ in te geven,
waarna vervolgens blijkt in welke wetsbepalingen de
wetgever die term heeft gebruikt. Het betekent dat ik
met name bepalingen heb genoemd die ofwel van
oudsher in de literatuur worden genoemd ofwel een-
voudig te traceren zijn. Er bestaan echter duizenden
wetten en het is vooralsnog ondoenlijk om alle bepalin-
gen te inventariseren om tot een oordeel te komen dat
gebaseerd is op een volledig representatieve selectie.
Het voorgaande overziend, kanworden geconstateerd
dat de terminologie betreffende executoriale titels niet
eenduidig is.Waar die term in het civiele recht uitgangs-
punt is en soms een andere term als bevelschrift c.q.
‘uitgifte geschiedt in executoriale vorm’wordt gebruikt,
geldt dat niet voor het administratieve recht waar met
name het ‘dwangbevel’ een executoriale titel oplevert
en welke term meer gebruikelijk is.

Voor het civiele recht kan worden geconstateerd dat
executoriale titels ontstaan door een rechterlijke uit-
spraak dan wel op grond van een authentieke (meer
speciaal notariële) akte. In het laatste geval scheptmen
in feite al bij voorbaat een executoriale titel tegen
zichzelf. Voor het administratieve (en straf)recht ligt
het anders: dewetgever heeft demogelijkheid geopend
dat administratiefrechtelijke (en strafrechtelijke) orga-
nen aan zichzelf een executoriale titel verschaffen. Dat
de wetgever de mogelijkheid heeft geopend dat admi-
nistratiefrechtelijke organen zelf een executoriale titel
verschaffen, berust op de gedachte dat de procedure
met voldoende rechtswaarborgen is omkleed, zodat
de tussenkomst van de rechter een overbodige schakel
zou vormen, terwijl daarnaast ook de efficiency een
rol speelt.
Doordat er geen eenduidigheid bestaat in de termen
en de werkingssfeer kunnen in de praktijk problemen
ontstaan: wat er op het eerste gezicht uitziet als een
executoriale titel is dat niet altijd en daarnaast moet
worden bedacht dat niet iedere executoriale titel altijd
en direct ten uitvoer te leggen is.

Het verzoek van de vrouw berustte erop dat het LBIO ten onrechte meende dat een notariële akte niet kon worden geëxecuteerd. De
rechtbank verwees naar de al genoemde uitspraak van de Hoge Raad Rabo/Visser: ‘4.5. Volgens het arrest van de Hoge Raad (HR 26 juni

28.

1992, NJ 1993, 449) komt aan de grosse van een authentieke akte “slechts executoriale kracht toe met betrekking tot op het tijdstip van het
verlijden van de akte reeds bestaande en in de akte omschreven vorderingen alsmede met betrekking tot toekomstige vorderingen die hun
onmiddellijke grondslag vinden in een ophet tijdstip van het verlijden vande akte reeds bestaande en in de akte omschreven rechtsverhouding.
Indien de akte wel betrekking heeft op één of meer vorderingen die aan de hierboven bedoelde vereisten voldoen, maar niet de grootte van
het verschuldigde bedrag vermeldt, is de grosse van de akte niettemin voor tenuitvoerlegging vatbaar, als deze de weg aangeeft langs
welke op voor de schuldenaar bindendewijze de grootte van het verschuldigde bedrag kanworden vastgesteld, behoudens demogelijkheid
van tegenbewijs door de schuldenaar”. 4.6. Gelet op bovenstaande overwegingen is de rechtbank van oordeel dat de vrouw geen belang
heeft bij haar verzoek. Immers, een grosse van de notariële akte – van de tussen partijen gesloten overeenkomst – levert een executoriale
titel op jegens de man. In deze akte heeft hij een voor ten uitvoerlegging vatbare verplichting op zich genomen. De vrouw kan een grosse
van de notariële akte aanvragen, welke dan executoriale kracht bezit voor de tenuitvoerlegging in het geval de man niet voldoet aan zijn
alimentatieverplichting. De door de vrouw meegedeelde uitlatingen van het LBIO – wat daar ook van zij – kunnen hieraan niet afdoen, nu
er voor dit standpunt geen wettelijke basis bestaat. Nu een beschikking van de rechtbank niet noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging
van de afspraken van partijen heeft de vrouw geen belang bij haar verzoek. Dit verzoek zal worden afgewezen.’
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