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M.P.M. (Thijs) van Lierop is jarenlang toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder geweest. Na zijn 

studie Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Brabant maakte hij als jurist kennis met het 

vak van gerechtsdeurwaarder en ontdekte al snel dat dit een fascinerend juridisch beroep is. De 

voortdurende combinatie van theorie en (soms hectische) praktijk, het bewust zijn van de sociale 

omgeving waarin de menselijke schuldenaar verkeert, het ambtshalve kennis maken met talloze 

soorten ondernemers en ondernemingen en de onbevooroordeelde afweging van belangen tussen de 

schuldeiser en de schuldenaar maken van de gerechtsdeurwaarder terecht een poortwachter van het 

rechtsbestel en een expert van het beslag- en executierecht.  

 

Zijn passie voor het deurwaardersvak en zijn ambitie om kennis te delen deden hem voortdurend tal 

van (kritische) vragen stellen over het hoe en waarom van bepaalde (beslag)acties. Deze vragen 

heeft hij gebundeld en getracht aan de hand van wetsartikelen en jurisprudentie te beantwoorden op 

een didactisch verantwoorde manier in de vorm van min of meer “hapklare brokken”. 

 

Het resultaat is een bonte verzameling casussen over het Nederlandse beslag- en executierecht. De 

onderwerpen variëren van verjaringskwesties, beslag- en betekeningsperikelen tot 

herstelmogelijkheden en executie-aangelegenheden. Bepaalde onderwerpen zijn door hem voorzien 

van een korte inleiding of annotatie. Deze 245 pagina’s tellende syllabus, vormgegeven in A4-

formaat, is bij uitstek geschikt voor een ervaren (executie)medewerker op een 

gerechtsdeurwaarderskantoor of een advocatenkantoor, uiteraard ook prima leesvoer voor de 

gerechtsdeurwaarder en de advocaat die zijn kennis op peil wil houden. Als redacteur van Ius 

Novum zal hij jaarlijks een nieuwe actuele versie publiceren. 

 

Belangstellenden kunnen bestellen door middel van een mail aan www.iusnovum.nl. De syllabus is 

verkrijgbaar à € 75 per stuk. Deze prijs is inclusief inclusief 21% btw en verzendkosten. Vermeld 

svp hoeveel exemplaren u wenst te ontvangen en naar welk adres de bestelling en de factuur kan 

worden toegezonden. Na ontvangst van uw betaling zal de syllabus (per gewone post) worden 

verzonden. De syllabus is niet digitaal verkrijgbaar. 

 

 

 

 

 

 


