
Op 31/05/2018 is gepubliceerd het concept wetsvoorstel ter 

vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht.  
 

Zie:    https://www.internetconsultatie.nl/bewijsrecht 
 

De gerechtsdeurwaarder kan in de toekomst met verlof van de rechter bewijs 
verzamelen en vastleggen.   

 

Onderstaand de desbetreffende artikelen: 
 

Nieuw wetsvoorstel BW  
 

Artikel 205 
 
1. De voorzieningenrechter kan verlof verlenen tot het opmaken van een akte ter vastlegging 

van feiten die de deurwaarder ter plaatse persoonlijk heeft waargenomen. Bij het verlenen 

van het verlof bepaalt de rechter de termijn waarbinnen de waarneming door de 

deurwaarder moet plaatsvinden en geeft de rechter zo nodig nadere aanwijzingen aan de 

deurwaarder. 

2. De deurwaarder beschrijft de ter plaatse persoonlijk waargenomen feiten nauwkeurig op het 

door hem daarvan onverwijld op te maken proces-verbaal. Tot deze beschrijving kan ook 

behoren het op enigerlei wijze vastleggen van feiten op beeld- of geluidsmateriaal dat wordt 

gevoegd bij het proces-verbaal en daarvan deel uitmaakt. Het proces-verbaal vermeldt het 

rechterlijk verlof. De rechter kan bepalen dat de waarneming door de deurwaarder op alle  

dagen en uren kan plaatsvinden. De artikelen 206, derde lid, 440, tweede lid, 444, 444a en 

444b van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 206  

 
1. Voor het leggen van conservatoir beslag tot bescherming van bewijs is verlof vereist van de 

voorzieningenrechter van de rechtbank binnen wiens rechtsgebied zich een of meer van de 

in beslag te nemen gegevens bevinden of binnen wiens rechtsgebied de wederpartij of 

degene onder wie het beslag wordt gelegd, woonplaats heeft. De voorzieningenrechter 

beoordeelt summierlijk of is voldaan aan de voorwaarden als bedoeld in de artikel 149b, 

eerste lid, en of zich geen van de gronden bedoeld in artikel 196, tweede lid, voordoet. De 

voorschriften over middelen tot bewaring van zijn recht zijn van overeenkomstige 

toepassing, met uitzondering van artikel 709, derde lid.  

2. Het verlof wordt verzocht door indiening van een procesinleiding waarin wordt vermeld: 

a. een nauwkeurige omschrijving van de gegevens of zaken waarvan inbeslagname wordt 

verzocht en de plaats waar deze zich bevinden; 

b. de rechtsbetrekking van de verzoeker die aan de beslaglegging ten grondslag ligt;  

c. de naam en woonplaats van de wederpartij en van de derde als onder een ander dan de 

wederpartij beslag wordt gelegd;  

d. het belang bij de beslaglegging en de feiten en omstandigheden die beslaglegging 

noodzakelijk maken; 

e. de aard en het beloop van de ingestelde of nog in te stellen vordering of het ingediende 

of nog in te dienen verzoek. 

3. Op het verzoek wordt de wederpartij niet gehoord, maar de rechter kan de verzoeker en 

andere belanghebbenden in de gelegenheid stellen om te worden gehoord voordat hij op het 

verzoek beslist. Artikel 30j, derde en vierde lid, is op de oproeping van overeenkomstige 

toepassing. 



4. Als op het tijdstip van het verlof een procedure nog niet aanhangig is gemaakt, wordt het 

verlof verleend onder de voorwaarde dat de verzoeker binnen een door de rechter te 

bepalen termijn een verzoek tot een of meer voorlopige bewijsverrichtingen als bedoeld in 

artikel 196 indient. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het beslag. De rechter kan 

nadere voorwaarden stellen, aanwijzingen geven die hij geraden acht en, onverminderd 

artikel 64, derde lid, de deurwaarder toestaan het beslag te leggen op alle dagen en uren. 

5. Verlof tot het leggen van beslag wordt niet verleend als de bescherming van vertrouwelijke 

gegevens of zaken niet is gewaarborgd. 

6. Tegen de beschikking van de voorzieningenrechter is geen hogere voorziening toegelaten. 

 

 

Artikel 207 
 
1. Het beslag wordt gelegd bij een exploot van de deurwaarder dat, behalve de gewone 

formaliteiten, op straffe van nietigheid het verkregen rechterlijk verlof vermeldt. Dadelijk na 

de beslaglegging of uiterlijk op de volgende dag gaat de deurwaarder over tot een meer 

nauwkeurige aanduiding van de gegevens of zaken die in beslag zijn genomen. Het proces-

verbaal wordt binnen drie dagen na de beslaglegging betekend aan de beslaglegger, de 

wederpartij en bij een beslag onder derden, ook aan de derden en als er een bewaarder is, 

ook aan hem. Bij het proces-verbaal dat is bestemd voor de beslaglegger kan de 

deurwaarder volstaan met een globale omschrijving van de in beslag genomen gegevens of 

zaken. Van de in beslag genomen gegevens of zaken krijgt de beslaglegger geen 

kennisneming dan nadat de rechter daartoe in de procedure of op het verzoek tot inzage, 

afschrift of uittreksel van gegevens als bedoeld in de artikelen 196 en 201, heeft beslist. 

2. De verzoeker mag bij de beslaglegging niet aanwezig zijn, tenzij de rechter anders heeft 

bepaald of de deurwaarder zijn aanwezigheid noodzakelijk acht voor het aanwijzen van de 

in beslag te nemen gegevens of zaken. In alle gevallen wordt de bescherming van 

vertrouwelijke gegevens gewaarborgd. Degene onder wie beslag wordt gelegd, is verplicht 

zijn medewerking aan de beslaglegging te verlenen. Onder de in beslag te nemen gegevens 

wordt ook begrepen de gegevensdrager zelf. De artikelen 440, tweede lid, 444, 444a en 

444b zijn van overeenkomstige toepassing. 

3. Het beslag vervalt van rechtswege zodra de rechter in de aanhangige procedure of op het 

verzoek tot een of meer voorlopige bewijsverrichtingen als bedoeld in artikel 196 afwijzend 

heeft beslist en deze beslissing in kracht van gewijsde is gegaan. Bij een toewijzing van het 

verzoek vervalt het beslag van rechtswege nadat de beslissing ten uitvoer is gelegd. Als de 

in beslag genomen gegevens of zaken in gerechtelijke bewaring zijn gegeven, is de 

bewaarder verplicht tot afgifte daarvan aan de beslagene, tenzij de rechter op verzoek van 

een partij anders heeft bepaald. De rechter kan op verzoek van partijen of ambtshalve 

nadere aanwijzingen geven. 

 


