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Op 1 januari 2016 treedt het wetsvoorstel inzake de verbetering van de Vormerkung in 

werking (Kamerstukken II, 2014/15, 34148, 2). De Vormerkung is de mogelijkheid voor de 

koper van een registergoed om de koop in te schrijven in de openbare registers (artikel 7:3 

BW). Deze inschrijving heeft tot gevolg dat de koper wordt beschermd tegen bepaalde 

rechtshandelingen en -feiten die zich na inschrijving van de koop voordoen. In de praktijk 

is echter gebleken dat de bescherming van de Vormerkung niet altijd goed functioneert 

(Kamerstukken II, 2014/15, 34148, 3, p. 1). De schuldeisers van de verkoper kunnen 

namelijk beslag leggen op de vordering tot voldoening van de koopsom. Het doel van het 

aangenomen wetsvoorstel is dan ook - zoals de naam al doet vermoeden - om de 

bescherming van de koper van een onroerende zaak in geval van inschrijving van de 

desbetreffende koop in de openbare registers te verbeteren (Kamerstukken II, 2014/15, 

34148, 3, p. 1). In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de huidige stand van zaken met 

betrekking tot de Vormerkung en de (gevolgen van de) wijzigingen per 1 januari 2016. 

De Vormerkung: artikel 7:3 BW 
Er verstrijkt vaak enige tijd tussen het moment dat een koopovereenkomst wordt getekend 

en het moment dat een registergoed daadwerkelijk wordt geleverd. In de tussenliggende 

periode behoort het registergoed nog steeds tot het vermogen van de verkoper. Hierdoor 

loopt de koper het risico dat schuldeisers van de verkoper zich op het registergoed verhalen, 

beslag op het registergoed leggen of dat de verkoper het registergoed alsnog bezwaart dan 

wel vervreemdt aan een derde. Levering is echter niet (meer) mogelijk zolang er beslag ligt 

of het registergoed bezwaard is met een zekerheidsrecht, zoals het hypotheekrecht. Indien 

de verkoper in dat geval niet meer aan zijn leveringsverplichting kan voldoen, heeft de 

koper op grond van wanprestatie een vordering jegens de koper. De Vormerkung is bedoeld 

om een koper meer bescherming te bieden na het sluiten van een koopovereenkomst. 

Om te waarborgen dat de koper van een registergoed het goed na de koop ook 

daadwerkelijk geleverd krijgt, is op 1 september 2003 artikel 7:3 BW in werking getreden. 

Dit artikel maakt het mogelijk om de koop van een registergoed in te schrijven in de 

openbare registers (artikel 7:3 lid 1 BW). Door inschrijving van de koop wordt de koper 

gedurende een periode van 6 maanden beschermd tegen onder andere vervreemding en 

bezwaring en (conservatoir) beslag ten aanzien van het registergoed. Artikel 7:3 BW geeft 

een limitatieve opsomming van hetgeen waartegen de koper wordt beschermd. Het gaat het 

bereik van dit artikel echter te buiten om alle varianten gedetailleerd te bespreken. 

Het is met name van belang dat het inschrijven van de koop in de openbare registers tot 

gevolg heeft dat een overeenkomst, die normaal gesproken slechts relatieve werking heeft 
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tussen contractspartijen, in de gevallen die zijn genoemd in artikel 7:3 BW ook 

goederenrechtelijke werking krijgt jegens derden. De koper verkrijgt daarmee een 

bescherming die hij normaal gesproken pas zou krijgen na daadwerkelijke levering van het 

registergoed. Door de inschrijving in de openbare registers is de koop echter al voor derden 

kenbaar, en de koper wordt tegen deze derden beschermd. 

Praktijkprobleem: het uithollen van de bescherming door een beslaglegger 
In de praktijk blijkt de bescherming van de Vormerkung niet waterdicht te zijn. Ook na de 

Vormerkung kan nog beslag worden gelegd op (de vordering tot voldoening van) de 

koopsom. Dit kan in de vorm van derdenbeslag onder de koper of onder de notaris.  

Bij de verkoop van een registergoed wordt in de koopovereenkomst immers meestal een 

notaris aangewezen om de afwikkeling van de overeenkomst te verzorgen. Indien de notaris 

daadwerkelijk hiertoe bereid is, ontstaat er een overeenkomst van opdracht. De opdracht 

van de notaris houdt in dat hij een aantal formaliteiten moet uitvoeren in het kader van de 

koopovereenkomst. Vervolgens blijken schuldeisers van de verkoper de bescherming van 

de Vormerkung gemakkelijk te kunnen omzeilen door het leggen van derdenbeslag op de 

vordering tot voldoening van de koopsom. Dit derdenbeslag kan zoals gezegd zowel onder 

de koper als onder de notaris worden gelegd. Nadat de akte van levering is getekend, heeft 

de verkoper namelijk een (voorwaardelijke) vordering tot uitbetaling van de koopsom op de 

notaris (zie J.J.A. de Groot, "Derdenbeslag onder koper en notaris", WPNR 2008-6752). 

Beslag onder de koper 

In het geval dat het beslag onder de koper op de vordering tot voldoening van de koopsom 

wordt gelegd, zijn de gevolgen voor de levering ingrijpend. De koper kan in dat geval de 

koopsom niet meer bevrijdend aan de notaris betalen. Dit zal tot gevolg hebben dat de 

levering van het registergoed niet plaatsvindt. Verkoper zal immers de koopsom willen 

ontvangen. Daarnaast wordt in de koopovereenkomst veelal overeengekomen dat de 

levering onbezwaard dient plaats te vinden. Dit betekent dat de vorderingen van 

hypotheeknemers en beslagleggers van vóór de Vormerkung (anterieure hypotheeknemers 

en beslagleggers) moeten worden voldaan voordat levering plaatsvindt. De notaris zal zijn 

medewerking aan de levering niet verlenen als deze niet onbezwaard plaatsvindt, omdat in 

dat geval het risico op aansprakelijkheid bestaat voor de notaris (zie ook C.A. Kraan, 

'Derdenbeslag onder de notaris (II, slot)', WPNR 2005-6609). Ondanks deze vergaande 

gevolgen heeft de Hoge Raad geoordeeld dat beslag op de vordering tot voldoening van de 

koopsom onder de koper wel mogelijk is (HR 8 oktober 2010, LJN: BN1252 en HR 12 juli 

2013, LJN: BZ9959). 

Beslag onder de notaris op gehele koopsom 

Indien het beslag onder de notaris wordt gelegd, is het onduidelijk of het beslag ziet op de 

gehele koopsom of slechts op het gedeelte van de koopsom dat overblijft nadat de 

vorderingen van anterieure hypotheekhouders en beslagleggers zijn voldaan (ook wel het 

surplus genoemd). Het antwoord op deze vraag bepaalt of de levering nog kan plaatsvinden. 

De reden waarom het beslag de gehele koopsom zou treffen, is dat derdenbeslag zich in 

beginsel uitstrekt over de gehele vordering waarop beslag wordt gelegd. In het geval dat het 

beslag wordt geacht te zijn gelegd op de gehele koopsom wordt de taakuitoefening van de 

notaris ernstig gefrustreerd. Zoals hiervoor al is aangegeven, wordt in beginsel 

overeengekomen dat de levering van het registergoed onbezwaard dient plaats te vinden. 

De notaris zou bij een beslag op de gehele koopsom niet de anterieure beslagleggers en 

hypotheeknemers kunnen voldoen uit de koopsom. Dit heeft tot gevolg dat betaling van de 
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koopsom wordt opgeschort en de levering niet (meer) kan plaatsvinden (C.A. Kraan, 

'Derdenbeslag onder de notaris (II, slot)', WPNR 2005-6609, p. 127-129). 

Beslag onder de notaris op het surplus 

Als er vanuit wordt gegaan dat het beslag slechts zou zien op het surplus, dan betreft dat het 

gedeelte van de koopsom waar de verkoper - gelet op de verplichting om het registergoed 

onbezwaard te leveren - aanspraak op kan maken. Een rechtvaardiging voor deze 

benadering is dat de beslaglegger de rechten van de anterieure hypotheeknemers en 

anterieure beslagleggers ook had moeten respecteren wanneer er geen Vormerkung zou 

zijn.  

Zowel verkoper als koper kunnen de koopovereenkomst niet nakomen indien er beslag 

wordt gelegd op de gehele vordering tot voldoening van de koopsom. Dit kan tot 

ontbinding van de overeenkomst leiden, waardoor de vordering tot voldoen van de 

koopsom tenietgaat. Hierdoor kan de beslaglegger zich niet meer verhalen op deze 

vordering en vervalt het beslag. Indien beslag onder de notaris echter wordt gezien als 

beslag op het surplus, is dat in ieder geval in het belang van de koper van een registergoed. 

De koop wordt dan immers niet gefrustreerd, aangezien (onbezwaarde) levering gewoon 

plaats kan vinden.  

Deze laatste benadering die het beslag op het surplus als uitgangspunt neemt, was tot op 

heden echter niet wettelijk geregeld. De bescherming die de Vormerkung verleent wordt in 

beginsel dus uitgehold als een schuldeiser derdenbeslag legt op de verbintenis tot 

voldoening van de koopsom. Het doel van de Vormerkung is immers de bescherming van 

de koper in de periode tussen koop en levering, waardoor de koop kan worden 

gewaarborgd. Om dit in de praktijk dan toch te realiseren, is eerder al een oplossing voor 

het herstellen van de kopersbescherming gevonden in de beslagsyllabus. Daarin is het 

advies opgenomen om aan het beslag op de koopsom onder de notaris de voorwaarde te 

verbinden dat dit alleen op het surplus kan worden gelegd. Daarnaast wordt in de 

beslagsyllabus aangeraden om geen verlof voor beslag op de koopsom te verlenen (zie voor 

beide oplossingen M.S. Arnoldus e.a. (red), De Beslagsyllabus, augustus 2015, p. 28). De 

beslagsyllabus bevat echter slechts "best practice"-bepalingen en biedt geen wettelijke 

basis. 

Wijzigingen per 1 januari 2016: inhoud van het wetsvoorstel 
Naar aanleiding van voornoemde problematiek zal op 1 januari 2016 het wetsvoorstel 

inzake verbetering Vormerkung in werking treden. De kern van deze wetswijziging is (1) 

dat indien na een Vormerkung derdenbeslag wordt gelegd onder de koper, de koper de 

koopprijs kan betalen aan de transporterend notaris in weerwil van het derdenbeslag (artikel 

475h lid 3 Rv) en (2) dat indien na een Vormerkung beslag wordt gelegd op de onroerende 

zaak, het beslag na levering wordt geconverteerd in een beslag op het surplus (artikel 507b 

Rv) (Zie stb. 2015, nrs 396 en 397). 

Ad 1 

Het nieuwe artikel 475h lid 3 Rv heeft tot gevolg dat het beslag op de vordering tot 

voldoening van de koopsom na een Vormerkung wel doel treft, maar dat deze niet aan de 

koper kan worden tegengeworpen. Hierdoor vormt het beslag geen hindernis meer voor het 

leveren van de onroerende zaak (Kamerstukken II, 2014/15, 34 148, 3, p. 4). Wat opvalt, is 

dat dit nieuwe artikellid slechts spreekt over "onroerende zaak", terwijl de bescherming van 

de Vormerkung zich uitstrekt over alle registergoederen. Hier is vooralsnog geen kenbare 

verklaring voor. De wetswijziging lijkt dus niet te gelden voor registergoederen die geen 
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onroerende zaken zijn, zoals te boek gestelde vliegtuigen en schepen. Daarnaast wordt, om 

ervoor te zorgen dat de koper op de hoogte is van zijn recht om onder het beslag aan de 

notaris te betalen, in artikel 475 lid 2 onderdeel e Rv opgenomen dat het beslagexploot dit 

recht moet vermelden (Kamerstukken II, 2014/15, 34 148, 3, p. 4-5). 

Ad 2 

De wetswijziging biedt de schuldeisers van de verkoper echter nog wel een mogelijkheid 

tot beslag. Hoewel er geen effectief beslag meer kan worden gelegd op de koopsom onder 

de koper, introduceert de wetswijziging een nieuwe beslagmogelijkheid. In het nieuwe 

artikel 507b Rv wordt bepaald dat een na de Vormerkung gelegd beslag op de onroerende 

zaak na de levering van de zaak komt te rusten op het deel van de koopprijs dat de notaris 

ten behoeve van de verkoper onder zich houdt (het surplus) (Kamerstukken II, 2014/15, 34 

148, 3, p. 5). Zoals eerder is aangegeven, is dit het gedeelte van de koopsom waarop de 

beslaglegger aanspraak zou kunnen maken indien er geen Vormerkung was. Deze nieuwe 

beslagmogelijkheid heeft dus niet tot gevolg dat de levering wordt gefrustreerd, omdat de 

notaris de anterieure beslagleggers en hypotheekhouders kan voldoen (Kamerstukken II, 

2014/15, 34 148, 3, p. 5). 

Het aangenomen wetsvoorstel laat het beslag op de koopsom onder de notaris ongewijzigd. 

Eerder werd duidelijk dat het beslag onder de notaris de levering kan frustreren. Een 

rationeel beslaglegger zal er echter mogelijk voor kiezen om op basis van de nieuwe 

wetgeving beslag te leggen op de onroerende zaak, nu dit meer zekerheid biedt ten aanzien 

van het surplus. Bovendien kan een beslag onder de notaris op de gehele koopsom ten 

nadele van de beslaglegger zelf werken, doordat dit ertoe kan leiden dat de overeenkomst 

wordt ontbonden en het beslag vervalt. Daarnaast loopt de beslaglegger bij beslag onder de 

notaris het risico dat het de verkeerde notaris betreft: de beslaglegger weet immers niet bij 

welke notaris de akte van levering zal worden gepasseerd (Kamerstukken II, 2014/15, 34 

148, 3, p. 5). 

Met het nieuwe beslag op de onroerende zaak kan door de beslaglegger dus hetzelfde 

worden bereikt met minder risico. Het nut van beslag op de koopsom onder de notaris 

wordt derhalve beperkt tot het creëren van een onderhandelingspositie of tot beslagen ter 

zake registergoederen, niet zijnde onroerende zaken, nu hiervoor de wetswijziging mogelijk 

niet zal gelden. 

Conclusie 
Vooralsnog lijken de wijzigingen per 1 januari 2016 de kopersbescherming in geval van 

onroerende zaken te verbeteren. Levering kan immers ook worden voltooid bij beslag op de 

onroerende zaak of de koopsom onder de koper. Daarnaast is ook rekening gehouden met 

het belang van de schuldeiser van verkoper door middel van een nieuwe 

beslagmogelijkheid. De belangen van zowel de koper van een onroerende zaak als de 

schuldeiser van de verkoper lijken met de wetswijziging beter te zijn gewaarborgd. 
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