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INHOUDSOPGAVE: 
 
01. Voorwoord;         blz. 1 
 
02. Inhoudsopgave;        blz. 4 
 
03. Aansprakelijkheid maat / vennoot, uittreden en toetreden maat / vennoot, 

beroepsaansprakelijkheid;        blz. 9 
 
04. Absolute bevoegdheid kantonrechter in WCK-zaken, hoogte kredietsom;  blz. 11 
 
05. Actio pauliana in en buiten faillissement, onverplichte rechtshandeling,  

wetenschap van benadeling, paulianabeslag, vernietiging rechtshandeling, 
eis in de hoofdzaak, bewijsvermoeden, samenspannen, verjaring;  blz. 12 

 
06. Afgeleide, feitelijke, mede- of gekozen woonplaats, postadres, sterfhuis, 
 filiaal, redelijk belang, status inschrijving basisregistratie personen;  blz. 15 
 
07. Alimentatie, beslag op alimentatie, beslagvrije voet, verrekening;  blz. 19 
 
08. Ambtelijk toezicht openbare verkopingen, veilen, nietige (internet)veiling; blz. 19 
 
09. Appeltermijnperikelen, hoger beroep, doorzendplicht, berusting, 

inschrijving in het rechtsmiddelenregister, verkeerd gerechtshof, 
gezamenlijke vereffenaars, verschoonbare termijnoverschrijding;  blz. 20 

 
10. Artikel 444 Rv / binnentredingsbevoegdheid gerechtsdeurwaarder, woning, 
 bedrijfsruimte, Hulp-Officier van Justitie, opening deuren,  

rol van de burgemeester, executieverkoop;     blz. 25 
 
11. ATW-perikelen, Algemene termijnenwet, wachttermijn,  

algemeen erkende feestdag, gelijkgestelde feestdag;    blz. 27 
 
12. Bankgarantie, opheffing beslag, voldoende zekerheid;    blz. 29 
 
13. Begrafeniskosten, preferentie, passende uitvaart, nalatenschap, 

erfgenaam, contractant;        blz. 30 
 
14. Beslag bij een derde, aanwezigheid Officier van Justitie, toestemming derde, 

conversie in een derdenbeslag;        blz. 30 
 
15. Beslag op domeinnaam, verhaalsbeslag, merkenrechtelijke bescherming, 

handelsverkeer;         blz. 31 
 
16. Beslag op een g-rekening, geblokkeerde rekening, pandrecht belastingdienst, 

aanspraak op het surplus;       blz. 32 
 
17. Beslag op een levensverzekering, wijziging begunstigde, afkoop, belening, 

verpanding polis, wijze van executeren, onredelijke benadeling;   blz. 32 
 
18. Beslag op nabetaling, tijdige betaling;      blz. 35 
 
19. Beslag op zorg- en huurtoeslag, beslagvrije voet, bronheffing, awir, 

terugwerkende kracht, doorlopend beslag;     blz. 37 
 
20. Beslag ten laste van een openbare dienst, beslagverbod,  

buitenlandse overheden, geprivatiseerde nutsbedrijven;    blz. 40 
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21. Beslag tot afgifte van soort-zaken, vermenging, individualisatie;   blz. 43 
 
22. Beslag tot levering, voorkeursrecht, intrekking gunning;    blz. 43 
 
23. Beslagperikelen verzoek ex art. 545 Rv, redelijke spoed, 

termijnstelling executie;        blz. 44 
 
24. Beslagperikelen onroerende zaken, geëxecuteerde, aandeel in een goed, 

huwelijksgoederengemeenschap, en/of-bankrekening, omzetting beslag; blz. 45 
 
25. Beslagperikelen personele schuldeiser ten laste van een erfgenaam, 

beslag op een erfdeel, verdeling nalatenschap, deelgenotenbeslag;  blz. 47 
 
26. Beslagperikelen privé-schuldeiser ten laste van een vennoot, derdenbeslag, 
 beslag op vermogen vennootschap onder firma, loonbeslag;   blz. 48  
 
27. Beslagvrije voet en bankbeslag, misbruik van recht    blz. 49 
 
28. Beslagvrije voet en vakantiegeld, verschuldigdheid nabetaling;   blz. 52 
 
29. Bestuurdersaansprakelijkheid in en buiten faillissement, onbehoorlijk bestuur, 
  wanbeleid, voldoende ernstig persoonlijk verwijt, frustratie van betaling, 

beklamelnorm;         blz. 54 
 
30. Betaling aan ex-beslaglegger door notaris, beleidsregel KNB;   blz. 56  
 
31. Betaling door een derde, onverschuldigde betaling, ter kwijting handelen; blz. 56 
 
32. Betekenen aan anoniemen, anonieme dagvaarding, krakers, nomaden, 

volkstuingebruikers, gezamenlijke onbekende erfgenamen, 
onbebouwde onroerende zaak, onderzoeksplicht;    blz. 57 

 
33. Betekenen aan briefadres, relatering in het exploot, punt-adres;   blz. 59 
 
34. Betekenen aan geheim adres, vermelding naam van de gemeente, LOVCK; blz. 61 
 
35. Betekenen aan gekozen woonplaats, incassogemachtigde, 

kantoorbetekening volgens het Haags Betekeningsverdrag, 
kantoorbetekening volgens de EU-Betekeningsverordening;   blz. 62 

 
36. Betekenen aan gezamenlijke erfgenamen, laatste woonplaats overledenen; blz. 64 
 
37. Betekenen aan verblijfadres, hotel, opvanglocatie, camping,     blz. 65 
 
38. Betekenen dagvaarding conform EU-Betekeningsverordening, taalvereiste; blz. 66  
 
39. Betekenen echtscheidingsbeschikking, publicatie in Staatscourant;  blz. 68 
 
40. Betekenen niet-ondertekend verzoekschrift, oproepingsexploot;   blz. 69 
 
41. Betekenen per gewone post, brievenbus onbereikbaar, 

afwezigheid brievenbus, rolluik;       blz. 69 
 
42. Betekenen rechtsovergang ex art. 431a Rv, bewijsstuk, akte van cessie, 

juridische fusie, betalingsregeling, loonbeslag;     blz. 70 
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43. Bevoegdheid executierechter, Wtbz-begrotingsprocedure, spoedarbitrage, 
derdenverzet tegen executieverkoop;      blz. 75 

 
44. Bewijskracht akte, status niet-ondertekend dwangbevel, minuut, 

grosse, afschrift, onderhandse akte, geschrift;      blz. 78 
 
45. Bij opbod en afslag, executieverkoop door notaris;    blz. 81 
 
46. Bijzondere aanduiding ex art. 443 Rv, globaal beslag, 

Inventarisatie van in beslag genomen zaken;     blz. 81 
 
47. Binnentreden en legitimatie, legitimatiebewijs, doel van het binnentreden, 

proces-verbaal van vergeefs beslag, toestemming medebewoner,  blz. 81 
 
48. Bodembeslag, reële eigendom, economische eigendom, afnamebeding, 

bodemzaken;         blz. 83 
 
49. Borgtocht, toestemmingsvereiste echtgeno(o)t(e), doeloverschrijving, 

vernietiging borgstelling, normale bedrijfsuitoefening, contragarantie;  blz. 85 
 
50. Cessie, de voor- en nadelen ervan;      blz. 87 
 
51. Cessieperikelen, vermelding titel van de cessie, looncessie, factoring, 

cessie van toekomstige vorderingen, inkomensbeheer, paulianeuze cessie; blz. 88 
 
52. Derdenbeslag en verrekening, kosten afwikkeling beslag, kosten ter staving blz. 94 
 
53. Derdenverklaring, verkorte versie, informatieplicht derde, modelformulier; blz. 95 
 
54. Doorhaling beslag onroerende zaken, benoeming onzijdig persoon, 

onderhandse verkoop, derdenbescherming onjuiste doorhaling;   blz. 96 
 
55. Dwangsom bij niet tijdig beslissen bestuursorgaan, executoriale titel;  blz. 97 
 
56. Dwangsomperikelen, betekeningsmoment, herstelvonnis, boetebeding. 

stuiting verjaringstermijn, stuitingshandeling, wettelijk beletsel, bankgarantie, 
inhouding derdenbeslag, verrekening, aanvragen faillissement;   blz. 100 

 
57. Executie van een niet-onherroepelijk vonnis, bescherming veilingkoper  blz. 113 
    
58. Executie ten laste van een erfgenaam, wettelijke verdeling, 

huwelijksgoederenrecht, rechtsopvolging onder algemene titel;   blz. 113 
 
59. Executie voltooid, faillissement, leveringsmoment, veilingkoper, 

derdenbeslag, inschrijvingsmoment;      blz. 115 
 
60. Executie vordering tot levering, economisch eigendom;    blz. 117 
 
61. Executoriale titel, akte van gunning, proces-verbaal van schikking, 

ontbindingsbeschikking, executoriale kracht hypotheekakte, notariële akte, 
schadevergoedingsveroordeling op te maken bij staat;    blz. 118 

 
62. Faillissementsperikelen, herleving oude schulden, gerechtelijk akkoord, 

verpande vordering, proces-verbaal van verificatievergadering, 
bijdrage in de faillissementskosten, verrekening, fiscaal bodemrecht, 
boedelvordering, faillissement echtgenoot;      blz. 131  
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63. Faillissement, grensoverschrijdend, Europese Insolventieverordening, 
centrum van zijn voornaamste belangen;     blz. 137 

 
64. Gezag van gewijsde kort geding vonnis, kracht van gewijsde;   blz. 139 
 
65. Herleving beslag, opheffing beslag, derdenbescherming, 

eerbiediging wijziging in de rechtstoestand;     blz. 140 
 
66. Herstelperikelen conservatoir beslag, verzuim betekenen titel, 

onjuiste toepassing aard van het beslag, beslag onder een verkeerde derde, 
foutieve benaming, overgang conservatoir beslag in executoriaal beslag; blz. 142 

 
67. Herstelperikelen executoriaal beslag, onjuiste naam executant;   blz. 145 
 
68. Herstelperikelen executoriaal derdenbeslag, onverschuldigde uitkering, 

onbekendheid met cumulatieve beslagen;     blz. 146 
 
69. Herstelperikelen rechtsingang, herstelexploot, herstel van herstelexploten, 

ne bis in idem, rectificatie, ontslag van instantie;     blz. 148 
 
70. Hoofdelijkheid proceskostenveroordeling, nevenvordering, krakers;  blz. 153 
 
71. Huwelijkse voorwaarden, derdenwerking, huwelijksgoederenregister, 

hertrouwen;         blz. 154 
 
72. Imputatieregel, toerekening van betalingen, incassokosten;   blz. 155 
 
73. Inroepen beheer- en ontruimingsbeding, rechterlijke machtiging, 

binnentredingsbevoegdheid gerechtsdeurwaarder;    blz. 156 
 
74.  Inroepen bezichtigingsbeding, rechtsingang, bevoegdheid deurwaarder;  blz. 157 
 
75. Inroepen huurbeding, bevoegdheid veilingkoper, onderhandse verkoop, 

krakers, onbekende huurders, digitale Staatscourant;    blz. 158 
 
76. Kansschade, verzuim betekenen appèldagvaarding, hypothetisch appèl, blz. 164 
 
77. Kwaliteitsrekening, beslagmogelijkheden, rechthebbende derdengeldrekening; blz. 164 
 
78. Loonbeslag door hypotheekhouder, misbruik van recht;    blz. 166 
 
79. Oneerlijk beding in consumentenovereenkomst, ambtshalve toetsing, 
 Europese Richtlijn, onevenredige schadevergoeding, boetebeding,    blz. 167 
 
80. Ontbinding rechtspersoon, vennootschap in liquidatie, aansprakelijkheid, 
 vereffening, turbo-liquidatie, heropening vereffeningsprocedure;   blz. 169 
 
81. Ontruiming 230a-bedrijfsruimte, verlenging van de ontruimingstermijn, 

titel voor ontruiming, een voor publiek toegankelijk lokaal, ambacht;  blz. 173 
 
82. Ontruiming standplaats, ontruimingstitel;     blz. 174 
 
83. Ontruimen tijdens de Wsnp, moratorium, opschorting ontruiming, opzegging;  blz. 175 
 
84. Overlijdensuitkering, nagelaten betrekkingen, loonbeslag,   blz. 176 
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85. Pandrechtperikelen, pandrecht op vorderingen en/of roerende zaken, 
overname executie, netto-executieopbrengst, voorrang, vervallen recht, 
inningsbevoegdheid, pandhoudersexecutie bij een derde, 
bepaalbaarheidsvereiste, verpandingsverbod;     blz. 177 

 
86. Publiekrechtelijke rechtspersoon als executant, zelfstandig bestuursorgaan, 

civielrechtelijke procesbevoegdheid, de nationale politie, de belastingdienst; blz. 188 
 
87. Rechtmatigheid executieverkoop inboedel, ministerieplicht, 

kringloopkwaliteit, pressiemiddel;      blz. 192 
 
88. Rechtsingangperikelen, alimentatieterugvordering, hardheidsclausule, 

samenvoeging arbitrale zaken,        blz. 195 
 
89. Rechtsmacht op basis van EEX, consumentenzaak, forumkeuze;  blz. 199 
 
90. Rechtsmiddelverwijzing in dwangbevel, verzetmogelijkheid, executiegeschil,  blz. 200 
 
91. Reële executie door deurwaarder, rechterlijke machtiging, huisrecht, 

binnentredingsbevoegdheid, tijdelijke ontruiming;    blz. 202 
 
92. Retentierecht op een onroerende zaak, kenbaarheidsvereiste, lossing, 

parate executie;        blz. 207 
 
93. Schuldsaneringsregeling, schone lei, hypothecaire restschuld, 

verdeling huwelijksgoederengemeenschap;     blz. 208 
 
94. Stilzwijgende verlenging abonnementen, kernbeding, consument, 

opzegtermijn;         blz. 209 
 
95. Verdeling executieopbrengst roerende zaken, cumulatief beslag, 

onverwijlde betekening;        blz. 212 
 
96. Verhaalbaarheid ontruimingskosten, afgedwongen prestatie, dictum, 

liquidatietarief;         blz. 212 
 
97. Verjaring bestuursrechtelijke dwangsom, aanmaning, 

invorderingsbeschikking;       blz. 213 
 
98. Verjaringsperikelen, verjaringstermijn, consumentenzaak, rechtsdwaling, 

stuitingshandeling, samenhangende rechtsverhoudingen, erkenning, 
schriftelijke aanmaning, rechtsverwerking, onderhandelingen, 
ambtshalve toetsing, wettelijke rente, ontvangsttheorie;    blz. 215 

 
99. Verzettermijnperikelen, daad van bekendheid, betekening aan de Ontvanger; blz. 231 
 
100. Vormerkung, beslag onder de koper, geconverteerd beslag onder de notaris, 

samenloop van beslagen;       blz. 234 
 
101. Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK), redelijkheidstoets, 

BIK-staffel, aanvang veertiendagentermijn;     blz. 238 
 
102.  Wielklem, noodzakelijkheidstoets, pressiemiddel;    blz. 243 
 
103. Wsnp, bezwaar tegen indienen Wsnp-verzoek door schuldeiser, 

verzwijging informatie, goede trouw-toets     blz. 243 
 


