uit de praktijk

De ministerieplicht en de
valse pandakte
Uit de praktijk geeft een blik in de keuken van de gerechtsdeurwaarder.
Soms loopt een gerechtsdeurwaarder in de dagelijkse uitvoering van zijn
werk tegen zaken aan die hem de wenkbrauwen doen fronsen. Wat nu als de
gerechtsdeurwaarder aan de ene kant de verplichting voelt zijn ministerie te
verlenen, maar tegelijkertijd twijfels heeft over de geoorloofdheid van de van
hem gevraagde handelingen?

D

an is de gerechtsdeurwaarder in de woorden van
artikel 438 lid 4 Rv op een bezwaar gestuit dat een
onverwijlde voorziening nodig maakt en kan hij zijn
twijfels voorleggen aan de voorzieningenrechter.

Een bijzondere procedure voor een bijzondere ambtenaar. Wat dit
zogeheten deurwaardersrenvooi extra bijzonder maakt, is dat de
gerechtsdeurwaarder ook zonder toestemming van zijn opdrachtgever de zaak kan voorleggen aan de voorzieningenrechter. In deze
casus bij de voorzieningenrechter in Amsterdam, die toevallig
eerder met een soortgelijk bijltje had gehakt.
Eind oktober zagen wij ons genoodzaakt een deurwaardersrenvooi aanhangig te maken. Door de gemachtigde van het Zwitserse
bedrijf Swizzbizznizz werden wij verzocht een pandakte te betekenen aan de werkgever van X. Op zich geen uitzonderlijk verzoek,
ware het niet dat uit de overgelegde stukken bleek dat sprake zou
zijn van een stille verpanding van een toekomstige (loon)vordering
aan Swizzbizznizz. Ook werd de werkgever van X uitdrukkelijk
gevraagd om op een bankrekening ten name van de gemachtigde
van Swizzbizznizz te betalen.
Volgens de stukken ging het om een niet door de rechter getoetste
vordering. De vordering bestond uit een honorarium voor al dan
niet nog uit te voeren juridische en fiscale werkzaamheden van
ruim € 20.000. De omschrijving van de vordering was ruim en vaag
en leek dus grotendeels nog nader uit te voeren werkzaamheden
te betreffen. Uit de akte kwam naar voren dat er sprake was van
een problematische schuldensituatie van X, waardoor bij ons het
vermoeden ontstond andere schuldeisers door deze verpanding
achtergesteld zouden worden. Door de preferentie die aan een
pandrecht is verbonden lijkt de constructie bescherming te willen
bieden tegen andere schuldeisers die beslag zouden willen leggen.
Deze casus vertoonde gelijkenissen met een eerdere uitspraak van
dezelfde voorzieningenrechter, waar korte metten was gemaakt met
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de constructie dat door een gepretendeerde vordering, vastgelegd
in een notariële akte, de inhoudingen van een loonbeslag (deels)
werden teruggesluisd naar de schuldenaar.1 Ook in die casus werd
verklaard dat sprake was van een vordering, wat uiteindelijk slechts
schijn bleek.
Terug naar deze zaak. Ik had ernstige twijfels over de authenticiteit
en rechtmatigheid van de verpanding. De kans dat sprake was van
een valselijk opgemaakte akte die tot doel had om looninhoudingen van de pandgever in de macht van gemachtigde te brengen
was. De voorzieningenrechter is daarom in overweging gegeven dat
onzerzijds niet teruggeschrokken zou worden voor een eventuele
kostenveroordeling. Het gaat om het algemeen belang van een
behoorlijke rechtspleging. Een openbaar ambtenaar die ernstige
twijfels heeft over de rechtmatigheid van de aan hem opgedragen handelingen heeft de plicht dit aan de rechter ter toetsing
voor te leggen, ook al heeft opdrachtgever – toen hij lucht kreeg
van de procedure – inmiddels de opdracht ingetrokken en een
andere gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. Er was sprake van een
pandhoudersexecutie die zodanig is dat de rechter daarover een
rechtmatigheidsoordeel dient uit te spreken.
De voorzieningenrechter verklaarde in zijn uitspraak· het verzoek niet ontvankelijk, omdat de opdracht was ingetrokken. Het
oordeel of de gerechtsdeurwaarder zijn ministerie moet verlenen
of niet hoeft niet meer te worden gegeven. Toch geeft de rechter
een oordeel over de vraag alsof de opdracht niet zou zijn ingetrokken. De kans bestaat immers dat Swizzbizznizz in de toekomst een
nieuwe opdracht met betrekking tot een soortgelijk pandbeslag
bij een andere gerechtsdeurwaarder zal indienen. Weliswaar is het
aan de orde zijnde pandbeslag opgeheven, maar niet kan worden
uitgesloten dat op een later moment opnieuw ten laste van X of een
andere cliënt een pandrecht gevestigd wordt en dat men zich tot
een gerechtsdeurwaarder zal wenden met het verzoek de pandakte
te betekenen.

uit de praktijk

Bij een dergelijke verpanding is waakzaamheid op zijn plaats,
omdat de mogelijkheid bestaat dat de pandgever en pandnemer
‘onder een hoedje spelen’ om andere partijen die verhaal zouden
willen nemen op het loon van de pandgever buiten spel te zetten.
In een dergelijk geval de combinatie van een mogelijke paulianeuze transactie met een eerdere veroordeling voor soortgelijke
feiten grond voor de gerechtsdeurwaarder om in een deurwaardersrenvooi aan de voorzieningenrechter de vraag voor te leggen
of ministerie moet worden verleend.
Blijkt de verpanding geen betrekking te hebben op een reële
schuld, maar slechts te zijn bedoeld om andere schuldeisers te
benadelen, dan is sprake van valsheid in geschrifte.2 En die situatie doet zich hier volgens de voorzieningenrechter voor. Uit
niets blijkt dat de verpanding betrekking had op een werkelijk
bestaande schuld. Voorshands moet dan ook worden aangenomen dat sprake is van een schijnconstructie waarbij valsheid in
geschrifte is gepleegd. Als de opdracht niet zou zijn ingetrokken,
had de gerechtsdeurwaarder zijn ministerie moeten weigeren, zo
oordeelde de rechter. Onder de genoemde omstandigheden kon
de gerechtsdeurwaarder gerechtvaardigde twijfels hebben over de
authenticiteit en rechtmatigheid van de verpanding.

Toch acht de voorzieningenrechter het signaal dermate belangrijk dat hij in zijn uitspraak opneemt dat hij ervan uitgaat dat de
gerechtsdeurwaarder via de KBvG aan de niet-geanonimiseerde
versie van de uitspraak bekendheid zal geven, om zo collegadeurwaarders van de inhoud op de hoogte te stellen. Daarmee
kan voorkomen worden dat Swizzbizznizz deze of een soortgelijke
verpanding opnieuw zal uitvoeren en laten betekenen.
En aldus is geschied.

Noten
1 Rb. Amsterdam 2 mei 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:2409.
2 Art. 225 WvS.

Heeft u interessante en relevante praktijkcases die uitgelicht kunnen
worden in het vakblad de Gerechtsdeurwaarder?
Mail ons via kbvg@kbvg.nl.

Maar in een deurwaardersrenvooi kan alleen worden beslist over
de aan de gerechtsdeurwaarder verstrekte opdracht. Op die grond
kan niet, zoals de gerechtsdeurwaarder heeft verzocht, de executie
van het pandbeslag worden opgeheven of geschorst en evenmin
kan Swizzbizznizz worden verboden de pandakte op enig ander
moment alsnog te executeren. Ook deze verzoeken worden dus
niet ontvankelijk verklaard.
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