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Parlementaire 

geschiedenis 

Online executoriale verkoop 

roerende zaken 
(art. 449, 463, 463a, 464, 465, 466, 467, 469, 474 Rv) 

 

Van 1 oktober 2020 tot heden 

 

 

 

Wettekst:1 

 
J 
 
Artikel 449 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 

2. Bij een verkoop via het internet als bedoeld in artikel 463, tweede lid, wordt aan de 
geëxecuteerde betekend via welke website en gedurende welke periode er kan worden 
geboden. 

 
(…) 
 

L 

Artikel 463 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid vervalt «binnen zijn ambtsgebied gelegen». 

2. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot het vierde en het vijfde lid, worden twee 
leden ingevoegd, luidende: 

2. De verkoop, bedoeld in het eerste lid, kan ook uitsluitend of gelijktijdig via het internet 
plaatsvinden via een algemeen toegankelijke website. 

3. De website waarop de verkoop plaatsvindt, is ingericht met passende technische 
maatregelen om de betrouwbaarheid en veiligheid te waarborgen. Bij algemene maatregel 
van bestuur kunnen hieromtrent nadere regels worden gesteld. 

 
M 

In artikel 463a wordt na «de wijze van verkoop of over de dag, uur of plaats daarvan» ingevoegd «, 
dan wel, indien van toepassing, via welke website en gedurende welke periode er kan worden 
geboden». 
 

 
1 Stb. 2020, 177. Inwerkingtreding: Stb. 2020, 277. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-177.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-277.html
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N 

Artikel 464 komt te luiden: 

Artikel 464 

De aankondiging van de verkoop geschiedt door bekendmaking op een of meer algemeen 
toegankelijke websites van de plaats, de dag en het uur van de verkoop, dan wel via welke website 
en gedurende welke periode er kan worden geboden. Bij de aankondiging wordt de aard van de 
zaken aangeduid zonder vermelding van nadere bijzonderheden. 

 
O 

Artikel 465 wordt als volgt gewijzigd: 

In het eerste lid van artikel 465 wordt «Het aanslaan der biljetten» vervangen door «De aankondiging 
van de verkoop» en wordt na «tenminste vier dagen vóór» ingevoegd «de aanvang van». 

 
P 

Artikel 466 vervalt. 

 
Q 

In artikel 467 wordt «het aanslaan der biljetten en van de bekendmaking van de verkoop» vervangen 
door «de wijze van aankondiging van de verkoop». 

 
R 

Artikel 469 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt na «gerede betaling» ingevoegd «of storting». 

2. In het tweede lid wordt «de geboden koopsom wordt ter hand gesteld» vervangen door «de 
geboden koopsom ter hand wordt gesteld». 

 
S 

Artikel 474 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de tweede zin wordt «woonplaatsen der kopers» vervangen door «woonplaatsen van de 
kopers». 

2. Er wordt toegevoegd «Indien artikel 480, tweede lid, van toepassing is, maakt de deurwaarder 
aan de voet van zijn proces-verbaal aantekening van de namen van de schuldeisers die beslag 
hebben gelegd op goederen of de opbrengst van de tenuitvoerlegging en van de beperkt 
gerechtigden van wie het recht door de tenuitvoerlegging is vervallen.» 
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Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding:2 
 
De Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de 
Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Stb. 2020, 177) 
treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020, met uitzondering van: 

a. (…)  

 
 
Nota van Toelichting 
Dit besluit regelt dat de Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en 
executierecht (Stb. 2020, 177, hierna: de wet), op enkele onderdelen na, op 1 oktober 2020 in 
werking treedt. 

Een inwerkingtreding per 1 oktober 2020 wijkt af van de vaste verandermomenten; die voorzien in 
een inwerkingtreding van een wet per 1 januari of 1 juli. Er is gekozen voor een eerdere 
inwerkingtreding nu het wetsvoorstel door het parlement als een prioritair voorstel is behandeld. De 
wet beoogt het bestaansminimum van schuldenaren te beschermen, beslag en executie efficiënter te 
maken en te voorkomen dat beslag en executie uitsluitend als pressiemiddel worden ingezet. De 
urgentie van de wet is door de economische gevolgen van de COVID-19 pandemie alleen maar 
toegenomen. In overleg met het veld is daarom bezien voor welke onderdelen een inwerkingtreding 
op 1 oktober 2020 mogelijk is. Een eerdere inwerkingtredingsdatum dan 1 oktober wordt niet 
werkbaar geacht omdat deurwaarders en andere betrokken partijen de gelegenheid moet worden 
geboden om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de gewijzigde bepalingen. Met betrekking tot 
artikel I, onderdeel N, dat onder meer ziet op de aankondiging van de executieverkoop via een 
algemeen toegankelijke website, hecht ik eraan te vermelden dat de Koninklijke Beroepsorganisatie 
van Gerechtsdeurwaarders (hierna: KBvG) voornemens is een centrale website in te richten waarop 
executieveilingen zullen worden aangekondigd. Ik ondersteun dit initiatief. Een centrale website 
zorgt voor een grotere bekendheid van de veiling waarmee de kans op een hogere opbrengst wordt 
vergroot. De KBvG heeft aangegeven dat een verplichting voor de deurwaarders om hun veiling op 
deze website aan te kondigen niet eerder dan per 1 januari 2021 kan worden ingevoerd. Dit staat 
evenwel niet aan een inwerkingtreding van dit onderdeel per 1 oktober a.s. in de weg. 
 
(…) 

 

  

 
2 Stb. 2020, 277. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-177.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-177.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-277.html
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Memorie van toelichting3 

 
(…) 
 
6.1.1. Online executoriale verkoop van roerende zaken 

Bij onroerende zaken is de executoriale verkoop via internet wettelijk gereguleerd sinds 1 januari 
2015 door de Wet houdende wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het 
Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken 
van de executoriale verkoop van onroerende zaken (Stb 2014, 352). Bij verkoop via internet kan een 
breder publiek worden bereikt dan bij verkoop via de traditionele methode van zaalveiling. Veilen via 
internet leidt bovendien tot meer transparantie omdat eenieder kennis kan nemen van het 
verkoopproces. Hierdoor kan verkoop via internet bijdragen aan een hogere opbrengst tegen lagere 
kosten. Nu wordt de tijd rijp geacht om veilen via internet ook te regelen ten aanzien van roerende 
zaken die geen registergoederen zijn. Evenals bij executieveilingen van woningen en panden kan er 
gekozen worden voor een zaalveiling, een online veiling of een combinatie van deze twee veilingen: 
een zaalveiling met daarbij de mogelijkheid om online te bieden (ook wel de hybride veiling). Welke 
veilingswijze aangewezen is, is afhankelijk van de te veilen roerende zaken. 

Naast de mogelijkheid van het veilen via internet of met behulp van internet wordt internet ook de 
aangewezen weg voor het aankondigen van de veiling. Doorslaggevend hierbij is steeds het bereiken 
van een zo groot mogelijk aantal potentieel geïnteresseerden opdat met de veiling een zo hoog 
mogelijk netto-opbrengst kan worden behaald. Bijkomend voordeel is dat de aankondiging van de 
executieverkoop via internet veelal goedkoper is dan de thans voorgeschreven wijze van het 
aanslaan van biljetten en het plaatsen van een dagbladadvertentie. In de praktijk wordt naast deze 
wettelijke voorgeschreven methoden van aankondiging van de verkoop al veelvuldig gebruik 
gemaakt van het aankondigen van de executieverkoop via internet. 

Bij het opstellen van de regeling voor roerende zaken is aangeknoopt bij de regeling inzake het veilen 
via internet van onroerende zaken. Grootste onderscheid met de verkoop van onroerende zaken via 
internet is dat onroerende zaken registergoederen zijn zodat dit een specifieke bepaling inzake de 
levering vereist (zie artikel 3:89 BW). Daarnaast is bij de executoriale verkoop van onroerende zaken 
naast de deurwaarder een notaris betrokken. Bij veilen via internet zal bijzondere aandacht moeten 
uitgaan naar de beveiliging en betrouwbaarheid van de website. Van de deurwaarders die een online 
veiling organiseren wordt verwacht dat zij de website voorzien van maatregelen die een voldoende 
niveau van beveiliging en betrouwbaarheid waarborgen. Deze beveiliging heeft betrekking op de 
wijze waarop het digitale veilingsysteem beschermd is tegen ongewenste beïnvloeding. Zo mag het 
biedproces niet manipuleerbaar zijn. Betrokken partijen mogen niet de mogelijkheid hebben om 
tijdens of na de veiling eenzijdig veilinggegevens te wijzigen. De beantwoording van de vraag of een 
beveiliging passend is, is mede afhankelijk van de stand van de techniek. Voor wat betreft de 
betrouwbaarheid geldt onder meer dat het digitale systeem zodanig moet zijn ingericht en worden 
beheerd dat de continuïteit van het veilingsysteem voldoende gewaarborgd is. Daarnaast dienen te 
allen tijde back ups bijgehouden te worden van de veilingdata om te voorkomen dat biedgegevens 
verloren gaan. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat uitsluitend die gegevens 
worden verwerkt die relevant zijn voor het met de gegevensverwerking beoogde doel. Dat zullen in 
dit geval de gegevens zijn die nodig zijn voor de organisatie en de afwikkeling van de verkoop. Daarbij 
moet gekeken worden naar de stand van de techniek. Blijkt een veiling niet aan deze gestelde eis te 
voldoen en lijden partijen hierdoor schade dan kan de voor de veiling verantwoordelijke 
deurwaarder voor de geleden schade aangesproken worden, mits ook aan de overige voorwaarden 
van artikel 6:162 BW wordt voldaan. Verder wordt – evenals bij het online veilen van onroerende 
zaken – de mogelijkheid opengehouden dat bij algemene maatregel van bestuur nadere regels 

 
3 Kamerstukken II 2018-2019, 35225, nr. 3. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-352.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35225-3.html
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worden gesteld over de beveiliging en de betrouwbaarheid van de website. Bij onroerende zaken is 
overigens nog geen noodzaak geweest voor het uitvaardigen van een dergelijke algemene maatregel 
van bestuur. 
 

6.1.2. Consultatie 

Uit de consultatie blijkt steun voor zowel de mogelijkheid van veilen via internet als de aankondiging 
van de veiling via internet. Een advocatenkantoor meldt dat het wettelijk regelen van de 
internetveiling als wijze van openbare verkoop ook bij de veilingverkoop in het kader van 
faillissementsprocedure een administratieve lastenverlichting tot gevolg heeft. Voor een veiling via 
internet is dan niet langer een machtiging van de rechter-commissaris vereist. De KBvG vraagt hoe 
gehandeld moet worden ten aanzien van de kosten voor het ten behoeve van een internetveiling 
opslaan van goederen en of deze goederen wellicht in gerechtelijke bewaring dienen te worden 
gegeven. Voor de internetveiling zijn geen andere regels noodzakelijk dan voor een veiling in een 
veilinghuis. Het is aan de deurwaarder om af te wegen of de zaken in bewaring genomen moeten 
worden of dat de in beslag genomen zaken tot aan het moment van de veiling in handen van de 
schuldenaar kunnen blijven. 

In de consultatie is door een aantal partijen opgeroepen om de onderhandse verkoop van beslagen 
goederen mogelijk te maken. Door de NOvA en in het compendium wordt verzocht om invoering van 
een bepaling op grond waarvan schuldeiser en schuldenaar een afwijkende wijze van verkoop 
overeen kunnen komen of de deurwaarder kan bepalen om goederen op andere wijze te verkopen 
(lees: een onderhandse verkoop mogelijk maken). Nu de schuldenaar veelal niet in de positie is om 
tegenwicht te bieden aan een schuldeiser die zich kan verhalen op de goederen van de schuldenaar, 
acht ik het niet verstandig om de mogelijkheid van wilsovereenstemming voor het mogelijk maken 
van een onderhandse verkoop wettelijk te regelen. Ook meer in het algemeen kleven aan het 
mogelijk maken van onderhandse verkoop bezwaren die niet gemakkelijk zijn te ondervangen. Denk 
hierbij aan het risico dat de goederen onder de waarde worden verkocht aan de schuldeiser of een 
stroman van de schuldeiser. Om die reden acht ik het noodzakelijk dat er in de in de wet aangegeven 
gevallen een rechterlijke toets plaatsvindt om te bezien of een onderhandse verkoop in de gegeven 
omstandigheden de beste oplossing is. De rechter kan daarbij de belangen van alle betrokken 
partijen (schuldenaar, schuldeiser, koper en andere potentiële kopers) betrekken. Dit is momenteel 
ook het geval bij een onderhandse verkoop in het geval van een faillissement, waarbij toestemming 
van de rechter-commissaris vereist is (zie artikel 176 Faillissementswet) of bij de onderhandse 
verkoop van onroerende zaken waarbij de voorzieningenrechter van de rechtbank kan bepalen dat 
de verkoop ondershands zal geschieden bij een overeenkomst die hem bij het verzoek ter 
goedkeuring wordt voorgelegd (zie artikel 3:268, lid 2, BW). 
 
(…) 
 
10.3. Administratieve lasten en regeldruk 
(…) 
De vierde maatregel die leidt tot een vermindering van de lasten is het reguleren van de mogelijkheid 
om online roerende zaken executoriaal te verkopen. Roerende zaken kunnen hierdoor tevens door 
middel van een online veiling of een hybride veiling (een zaalveiling waarbij online kan worden 
geboden) worden verkocht. Het doel hiervan is het bereiken van een hogere netto-opbrengst van de 
executieveiling, wat de schuld van de schuldenaar zoveel mogelijk vermindert. Daarnaast is 
aankondiging van de executieverkoop via internet goedkoper dan het aanslaan van biljetten en het 
plaatsen van een dagbladadvertentie, hetgeen thans vereist is. Het aanslaan van biljetten kost thans 
€ 80,15, welke kosten dan niet meer te hoeven worden gemaakt. De kosten van het plaatsen van een 
advertentie verschillen per dagblad en grootte van de advertentie. Ook is het plaatsen van een online 
aankondiging minder bewerkelijk dan het aanslaan van biljetten en adverteren in een dagblad. Dit 
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scheelt de deurwaarder tijd, welke niet te kwantificeren is. De tenuitvoerlegging wordt zo goedkoper 
en zorgt voor een hogere opbrengst voor de schuldeiser. 

(…) 

 
Artikelsgewijze toelichting 
 
(…) 
 
Onderdeel J (artikel 449) 

Dit onderdeel ziet op de betekening aan de schuldenaar van de datum, plaats en tijdstip van de 
executieverkoop. Nu met artikel 463 (nieuw) Rv het mogelijk wordt om de verkoop via internet te 
laten plaatsvinden, dan wel online biedingen mogelijk te maken, dient bij de betekening aan de 
schuldenaar in dat geval (tevens) opgenomen te worden via welke algemeen toegankelijke website 
er kan worden geboden, alsmede gedurende welke periode. Voor een toelichting op wat onder een 
algemeen toegankelijke website wordt volstaan, wordt verwezen naar het algemeen deel van de 
memorie van toelichting en naar de toelichting bij de wijziging van artikel 463 Rv. 

(…) 

 
Onderdeel L (artikel 463) 

In het eerste lid van artikel 463 kan de zinsnede «binnen zijn ambtsgebied gelegen» vervallen nu de 
deurwaarder sinds 2001 landelijk kan opereren. 

In het tweede lid van dit artikel wordt geregeld dat de executoriale verkoop van de in beslag 
genomen roerende zaken, niet registergoederen (ook) via internet kan plaatsvinden. De regeling sluit 
aan bij de reeds bestaande regeling voor verkoop via internet van onroerende zaken (artikel 519 
e.v.). Evenals bij de verkoop via internet van onroerende zaken kan een website als algemeen 
toegankelijk worden beschouwd in de zin van deze regeling als de website zonder inlog- of 
registratievereisten bezocht kan worden. De website is dan algemeen benaderbaar. Ook zullen er 
voor de toegang tot de website geen kosten gerekend mogen worden. De eis van algemene 
toegankelijkheid staat er uiteraard niet aan in de weg om bepaalde eisen te stellen aan deelname 
aan de veiling door middel van biedingen, zoals een registratievereiste. Ook is het toegestaan om de 
deelname aan de veiling alleen toe te staan indien de financiële gegoedheid vooraf wordt bewezen, 
bijvoorbeeld door een waarborgsom of een bankgarantie. 

Door de aankondiging en de verkoop van de roerende zaken via internet kunnen de kosten van de 
executieverkoop omlaag en zal de netto-opbrengst van de executie dus navenant hoger kunnen 
uitvallen. 
 

Onderdeel M (artikel 463a) 

Artikel 463a regelt dat geschillen over veilingvoorwaarden, over de wijze van verkoop of over dag, 
uur en plaats daarvan, kunnen worden voorgelegd aan de voorzieningenrechter. De verkoop via 
internet zou geschaard kunnen worden onder de wijze van verkoop zodat geschillen over de verkoop 
via internet reeds op die grond aan de voorzieningenrechter bij wijze van executiegeschil zouden 
kunnen worden voorgelegd. Duidelijkheidshalve is er – evenals bij de desbetreffende bepalingen in 
de titel over executoriale online verkoop van onroerende zaken – voor gekozen om expliciet op te 
nemen dat geschillen over via welke website er geboden kan worden, alsmede over de periode 
waarbinnen geboden kan worden aan de voorzieningenrechter kunnen worden voorgelegd. 
 

Onderdeel N (artikel 464) 
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Dit onderdeel regelt de aankondiging van de executieverkoop. In navolging van de regeling bij de 
verkoop van onroerende zaken (artikel 516) geschiedt de aankondiging van de verkoop door 
bekendmaking via een algemeen toegankelijke website. Bij artikel 463 is reeds ingegaan op wat 
hieronder moet worden verstaan. De plicht tot het aanslaan van biljetten (het ophangen van 
pamfletten waarin de executieveiling wordt aangekondigd) en de plicht tot het plaatsen van een 
dagbladadvertentie vervalt. De aankondiging dient om een zo groot mogelijk publiek te bereiken 
zodat zoveel mogelijk potentiele kopers zich melden bij de executieverkoop. Door de veiling aan te 
kondigen aan de plaats waar de roerende zaken zich bevinden en op de plek waar de veiling fysiek zal 
plaatsvinden, wordt slechts een zeer beperkt aantal potentiële kopers bereikt. Door de aankondiging 
via internet te verspreiden kan een veel groter publiek worden bereikt. Het blijft de deurwaarder 
evenwel vrij staan om de executieverkoop naast de aankondiging op een of meer algemeen 
toegankelijke websites ook op een andere wijze bekend te maken. 
 

Onderdeel O (artikel 465) 

Evenals nu het geval is, bedraagt de termijn die minimaal moet verstrijken tussen de aankondiging en 
de executieverkoop vier dagen. In de praktijk zal veelal een langere periode worden gehanteerd. In 
de bepaling zelf is verduidelijkt dat de vier dagen-periode moet zijn verstreken voor aanvang van de 
veiling. Dit om zeker te stellen dat de periode niet kan samenvallen met de online verkoopperiode. 
 

Onderdeel P (artikel 466) 

Gelet op de aankondiging via een of meer algemeen toegankelijke websites (zie artikel 463) kan de 
plicht tot adverteren in een plaatselijke krant komen te vervallen. 
 

Onderdeel Q (artikel 467) 

Deze wijziging is noodzakelijk gelet op het vervallen van de plicht tot het aanslaan van biljetten en de 
dagbladadvertentie. 
 

Onderdeel R (artikel 469) 

Dit onderdeel regelt op welke wijze de koopsom in handen gesteld moet worden in het geval de 
verkoop online plaatsvindt of als er sprake is van een hybride veiling (een zaalveiling waarbij het ook 
mogelijk is om online te bieden). Anders dan bij een zaalveiling kan er in die gevallen niet contant 
worden afgerekend met de deurwaarder. Dit betekent dat er geld aan de deurwaarder zal moeten 
worden overgemaakt («gestort»). De tweede wijziging van dit artikel is louter redactioneel. 
 

Onderdeel S (artikel 474) 

De eerste wijziging in dit onderdeel is louter van redactionele aard: «woonplaatsen der kopers» 
wordt vervangen door «woonplaatsen van de kopers». De tweede wijziging in dit onderdeel ziet op 
de inhoud van het proces-verbaal van verkoop. Tot aan het moment van verkoop kunnen andere 
schuldeisers eveneens beslag leggen op de roerende zaken. Is dat het geval dan dient de 
deurwaarder hier aantekening van te maken aan de voet van het proces-verbaal van verkoop. 
Hiermee wordt duidelijk welke schuldeisers betrokken zijn bij de verdeling van de netto-opbrengst 
van de executieverkoop. 
 
 

 


