CONSERVATOIRE MAATREGELEN
Er is bijna geen land ter wereld te zijn waar zo eenvoudig ‘’verlof’’ van de rechter kan worden
verkregen tot het leggen van conservatoir beslag. Uiteraard heeft dit zowel zijn voor-, als
nadelen. Een groot voordeel is dat, wanneer de rechter het verlof verleent en het beslag
treft doel, gedurende de bodemprocedure het verhaalsobject is veiliggesteld. Een nadeel is
uiteraard voor de beslagene, dat als het beslag is gelegd op de bankrekening, het bedrag
waarvoor het verlof is gegeven wordt ‘’bevroren’’ totdat de rechter uitspraak in de hoofdzaak
heeft gedaan. De beslaglegger zelf loopt het risico bij een veroordelend vonnis dat de
beslagene aantoonbaar schade heeft geleden en hem of haar daarop zal aanspreken. Een
conservatoir gelegd beslag kan ook volgens beslagene onrechtmatig zijn.
Rechta Advocatuur verleent ook bijstand in de procedure tot het opheffen van een
conservatoir beslag. Het is dus niet zo dat het beslag zal dienen te worden gehandhaafd
totdat de bodemprocedure is afgerond. Er bestaan vele soorten conservatoir beslag, zoals
het derdenbeslag en het verhaalsbeslag: er moet worden geleverd of betaald, echter
debiteur verzuimt om dit te doen. Er kan dan als tijdelijke maatregel conservatoir beslag op
bijvoorbeeld de te leveren auto worden gelegd, of op de bankrekening van debiteur.
Bij een aantal soorten conservatoir beslag geldt als bijkomende reden: vrees voor
verduistering. Als dit niet kan worden aangetoond in het verzoekschrift zelf, dan zal er geen
verlof worden verleend. Ook kan het zijn dat door de schuldenaar voldoende zekerheid kan
worden gesteld, zodat beslag niet nodig is. Bij registergoederen (zoals woningen, grond,
schepen en vliegtuigen) geldt in principe dat het verlof moet worden verkregen in het
arrondissement alwaar het registergoed is geregistreerd. Bij schepen en vliegtuigen geldt
echter ook dat het verlof kan worden verkregen op de plaats waar het schip cq. vliegtuig
wordt verwacht. In de volksmond heet het dan dat ‘’het schip aan de ketting wordt gelegd’’.
Ook in het familierecht kan conservatoir beslag worden gelegd: op het te verdelen eigen
aandeel in de gemeenschap, het zogeheten maritaal beslag. In het intellectuele eigendom
komt deze vorm van beslag ook voor ter voorkoming van het zoekraken van bewijs
(bewijsbeslag). Ook kan daarbij worden gedacht aan gedetailleerde beschrijving en
monsterneming ter zake van vermeende inbreukmakende roerende zaken. Een op het
eerste gezicht wonderlijke variant is het conservatoire beslag onder de schuldeiser zelf, het
zogeheten ‘’eigen beslag’’: dit beslag op bijvoorbeeld de eigen bankrekening gelegd wanneer
wordt gevreesd voor verrekening met een openstaande schuld.
Het verzoek tot verlof wordt gedaan door een advocaat aan de voorzieningenrechter in
het arrondissement waar het conservatoire beslag zal moeten worden gelegd. Een veel
voorkomend misverstand is dat de deurwaarder het verlof kan verzoeken en krijgen. De
deurwaarder kan pas aan het werk als het verlof reeds is verleend. Ook voor deze procedure
gelden griffierechten. De griffierechten zijn gelijk aan de griffierechten bij rechtbanken:

https://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/Pages/Griffierecht-bij-derechtbank.aspx

