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1. Inleiding

Er heerst nog altijd een gevoel van onaantastbaarheid rond 
cryptovaluta. Hoewel formeel gezien de wet en jurispru-
dentie nog achterlopen in de juridische duiding van cryp-
tovaluta,2 kan men er in de praktijk niet omheen dat cryp-
tovaluta voor verhaal vatbare assets zijn. Cryptovaluta zijn 
dus vatbaar voor beslag en executie. Dat beslag ook succes-
vol kan worden gelegd, en cryptovaluta succesvol kunnen 
worden geëxecuteerd ter voldoening van openstaande 
schulden, is in de eigen praktijk van auteurs inmiddels ge-
bleken. In deze bijdrage wordt aan de hand van een casus 
uit de praktijk ingegaan op de praktische kant van beslag op 
cryptovaluta, waaronder enkele aandachtspunten voor het 
opstellen van een beslagverzoekschrift aan de rechtbank 
dat verlof tot het krijgen van beslag moet geven, alsmede 
aandachtspunten bij de tenuitvoerlegging en de samenwer-
king met de deurwaarder.

2. Casus

In de casus die aanleiding is voor deze bijdrage spelen de 
volgende omstandigheden. Schuldeiser had voor enkele 
tonnen euro’s een bestelling geplaatst en betaald via een 
webshop in Nederland, maar heeft de bestelde goederen 
ondanks vele toezeggingen nooit ontvangen. Hierop besluit 
schuldeiser juridische actie te ondernemen. Wat blijkt: de 
onderneming biedt in haar webshop de mogelijkheid tot 
betaling in cryptovaluta via “Coinbase”. Coinbase is een on-
line handelsplatform, ook wel een cryptocurrency exchange 
platform genoemd, dat op een relatief eenvoudige manier de 
aan- en verkoop van cryptovaluta faciliteert. Eenieder kan 
zich aanmelden door met een e-mailadres een account aan 
te maken op dit platform. Nadat het account is aangemaakt, 
kan de accounteigenaar cryptovaluta aankopen, aanhouden 
en verzenden. Kennelijk had de betreffende onderneming 
hier een eigen crypto wallet waarin betalingen van klanten 
in cryptovaluta aan de webshop werden ontvangen. Aan 
de hand van die informatie is besloten beslag te leggen op 
de inhoud van de crypto wallet die door deze onderneming 
werd gehouden bij Coinbase.

1 Mr. M.G. van de Langemheen & mr. Y.A. Wehrmeijer zijn advocaat-mede-
werker en advocaat-partner op de sectie Litigation & Dispute Management 
bij Eversheds Sutherland. Zij hebben op dit onderwerp intensief samen-
gewerkt met deurwaarder Govert Bakker van Equilibristen gerechtsdeur-
waarders te Dordrecht.

2 Mr. M. van Ingen & mr. W. Smits, ‘Beslag op bitcoin: (praktisch) onmoge-
lijk’, Beslag, executie & rechtsvordering in de praktijk, SDU nr. 2, april 2018.

3. Grondslag verzoekschrift

Voor een bewarend beslag op assets van een schuldenaar 
is eerst toestemming van de rechtbank nodig. Op basis van 
die toestemming – verlof – kan een deurwaarder daadwer-
kelijk beslag leggen. Deze procedure wordt ingeleid met een 
beslagverzoekschrift en verloopt buiten het zicht van de 
schuldenaar om het verrassingseffect te behouden.
Vervolgens is het van belang om in het beslagverzoekschrift 
de juiste juridische grond op te nemen om te zorgen dat het 
beoogde beslag ook werkt. Bij een beslag op cryptovaluta is 
dat opletten.
Hoewel men geneigd kan zijn het beslag op een cryptore-
kening bij Coinbase te leggen met analoge toepassing van 
het derdenbeslag onder de bank op de voet van artikel 718 
Rv, is dit onjuist. Cryptovaluta zijn immers (nog) niet er-
kend als wettelijk betaalmiddel in Nederland. Coinbase le-
vert slechts een dienst waarmee zij het aanhouden van een 
crypto wallet faciliteert, maar Coinbase kan – anders dan de 
bank – zichzelf geen toegang verschaffen tot de cryptova-
luta in die wallet.
De eigenaar van de crypto wallet is de enige die door middel 
van zijn public en private key toegang heeft tot de cryptova-
luta in die crypto wallet. Beslag moet daarom worden gelegd 
onder de schuldenaar, tevens eigenaar van de crypto wallet 
zelf, en wel op de voet van artikel 711 Rv.3 In het verzoek-
schrift in de onderhavige casus is om die reden verzocht op 
de voet van artikel 711 Rv beslag te mogen leggen op het 
account van de schuldenaar bij Coinbase alsmede op (de in-
houd van) de crypto wallet die aan dat account bij Coinbase 
is gekoppeld.
Impliciet aan de toestemming tot beslaglegging op en ge-
rechtelijke inbewaarneming van de cryptovaluta, is dat de 
deurwaarder gerechtigd is tot de inbeslagneming en het ge-
bruik van de crypto wallets en de computers die toegang tot 
en de overboeking van de cryptovaluta mogelijk maken.
Beslaglegging op deze wijze is mogelijk, maar zinloos 
zonder daarbij de rechtbank ook te verzoeken om gerech-
telijke bewaring in de zin van artikel 709 Rv. Immers, de 
toegang tot de cryptovaluta is niet gebonden aan de aan-
getroffen computer(s), maar gebonden aan de crypto wallet 
die vanuit de cloud vanaf elke gegevensdrager met toegang 
tot het internet bereikbaar is, als men maar de beschikking 
heeft over de public en private key. Aanwijzing van een deur-
waarder tot bewaarder van de cryptovaluta is dus essentieel 
voor het succesvol leggen van beslag op die cryptovaluta.
Bewaring van de cryptovaluta door de deurwaarder is mo-
gelijk door het openen van een eigen crypto wallet door 
de deurwaarder. Daarmee kunnen de cryptovaluta die de 
schuldenaar aanhoudt op haar account bij Coinbase direct 
uit de macht worden gehaald van die schuldenaar. Dan res-
teert de vraag hoe men daadwerkelijk de beschikking krijgt 

3 Mr. dr. T.J. de Graaf, ‘Verhaalsbeslag op bitcoins’, TCR 2019, p. 88-94.
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over de public en private key om de beslagen cryptovaluta 
daadwerkelijk in de macht van de deurwaarder te brengen.

4. Molenbeek-arrest: medewerkingsplicht

Verlof tot beslag impliceert de verplichting van de partij bij 
wie beslag wordt gelegd (de ‘beslagene’) tot het verlenen van 
toegang, maar bij cryptovaluta dus ook tot het verrichten 
van de noodzakelijke handelingen die nodig zijn voor het re-
aliseren van een transactie naar de gerechtelijk aangewezen 
bewaarder. Deze transactie kan niet worden bewerkstelligd 
zonder de public en private key behorende bij de crypto wal-
let. Het Molenbeek-arrest biedt hier uitkomst.4

In het Molenbeek-arrest werd in het kader van bewijsbeslag 
in de zin van artikel 843a Rv aan de Hoge Raad de vraag 
voorgelegd of er voor de beslagene een verplichting bestaat 
om mee te werken aan de beslaglegging in die zin dat hij 
verplicht is het in het verlof bedoelde bewijsmateriaal toe-
gankelijk te maken voor beslaglegging door het verstrekken 
van gebruikersnamen, wachtwoorden, etc. De Hoge Raad 
overwoog voor zover hier relevant als volgt:

“Indien tijdens de tenuitvoerlegging van het beslagverlof 
echter redelijke gronden blijken te bestaan om te ver-
moeden dat de beslagene of de derde digitale bestanden 
elders dan op een aangetroffen gegevensdrager (bijvoor-
beeld ‘in the cloud’) bewaart, en dat deze bestanden 
vallen onder het beslagverlof, dient hij – onverminderd 
hetgeen hiervoor in 3.3.2 is vermeld – deze bestanden 
voor de deurwaarder toegankelijk te maken. De rechter-
lijke toestemming tot beslaglegging omvat in dit soort 
gevallen immers uit haar aard mede een tot de beslagene 
of de derde gericht bevel om de noodzakelijke medewer-
king te verlenen aan de beslaglegging omdat die toe-
stemming anders zinloos zou zijn.” (r.o. 3.9.10)

Eenzelfde situatie doet zich voor in het geval van beslag 
op cryptovaluta. Cryptovaluta worden opgeslagen op een 
blockchain-netwerk, waarin de crypto wallet wordt be-
waard. Het account van Coinbase waarmee toegang wordt 
verkregen tot deze crypto wallet is – voor de persoon die 
daartoe de public en private key heeft – toegankelijk vanaf 
elke gegevensdrager die verbinding kan maken met het in-
ternet, waaronder computers, mobiele telefoons en tablets. 
De deurwaarder kan dus niet volstaan met het meenemen 
van de aanwezige gegevensdrager, simpelweg omdat de 
schuldenaar zich alsnog toegang kan verschaffen tot haar 
crypto wallet via een andere gegevensdrager.
In de onderhavige casus is daarom verzocht tot analoge toe-
passing van het Molenbeek-arrest en met succes. De voor-
zieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland 
heeft analoge toepassing toegestaan. Daarnaast heeft de 
voorzieningenrechter – om de medewerkingsplicht kracht 
bij te zetten – zoals verzocht het opleggen van dwangsom-
men toegestaan voor iedere dag of gedeelte daarvan dat 

4 HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, NJ 2015/455, m.nt. H.B. 
Krans (Molenbeek Invest/Begeer).

de schuldenaar de deurwaarder geen toegang geeft tot het 
Coinbase-account en de daaraan gekoppelde crypto wallet 
en/of niet meewerkt aan het verplaatsen van haar cryptova-
luta uit die crypto wallet naar de crypto wallet van de deur-
waarder.
Tot slot moet men bedachtzaam zijn op het volgende. Indien 
de deurwaarder toegang verkrijgt tot het Coinbase-account 
van de schuldenaar, dan is de kans groot dat hij daarin ook 
informatie aantreft over de handelsgeschiedenis in dat ac-
count. Deze informatie kan voor de schuldeiser van belang 
zijn in het kader van asset tracing. Om inzage te verkrijgen 
in deze informatie zou men de voorzieningenrechter 
kunnen verzoeken de beslagleggende deurwaarder toegang 
te geven tot alle gegevens uit het Coinbase-account en/of de 
crypto wallet, zodat de deurwaarder onderzoek kan doen 
naar de portfolio van de schuldenaar. Hieruit kan verdere 
informatie worden verkregen die interessant kan zijn voor 
asset recovery, zoals bijvoorbeeld eerdere transacties van en 
naar de crypto wallet en mogelijk de bestemming daarvan. 
De grondslag voor de verkrijging van deze informatie kan in 
de executoriale fase worden gezocht in de informatieplicht 
zoals deze volgt uit het arrest Tripels/Masson.5

Er bestaat echter ook een meer eenvoudige wijze om zelf-
standig onderzoek te doen naar de handelsgeschiedenis in 
cryptovaluta, namelijk door gebruik te maken van gespe-
cialiseerde online zoekmachines. Als de public key bekend 
is, dan kan men aan de hand daarvan de transactiegeschie-
denis opzoeken via zogenaamde online transaction search 
engines.6 Deze informatie is openbaar en vrij toegankelijk 
en biedt bij bekendheid met de public key een uitermate 
interessante mogelijkheid voor onderzoek in het kader van 
asset tracing.

5. Praktische aandachtspunten in de 
uitvoering van het beslag

Ten eerste is de technische kennis van de deurwaarder over 
cryptovaluta essentieel voor de daadwerkelijke beslagleg-
ging. De deurwaarder zal van te voren zelf een crypto wallet 
moeten aanmaken en bekend moeten zijn met de manier 
waarop cryptovaluta worden overgeboekt naar een andere 
wallet. Er kan ook gedacht worden aan het meesturen van 
een crypto-/IT-deskundige met de deurwaarder naar de 
plaats van beslaglegging.
Ten tweede is het essentieel van tevoren met cliënt af te 
stemmen wat er gebeurt met eventuele koerswijzigingen. 
De handel in cryptovaluta is berucht vanwege de volatili-
teit: de daarbij optredende waardestijgingen en -dalingen. 
Hierbij is het voor deurwaarders en schuldeisers van belang 
dat het Bureau financieel toezicht (“Bft”) de cryptovaluta 
niet ziet als (derden)geld, maar als een goed. Dit laat zich 
als volgt illustreren: Men heeft beslag gelegd op 1 bitcoin, 
die ten tijde van de beslaglegging een koerswaarde van 
€ 50.000 had. Ten tijde van uitkeren kan het zijn dat de koers 

5 HR 20 september 1991, NJ 1992/552.
6 Zie onder andere https://etherscan.io/, https://bscscan.com/ en

https://blockchair.com/bitcoin.
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inmiddels is gestegen naar € 56.000. Ongeacht deze koers-
wijziging zal de beslagene (bij opheffen van het beslag) of de 
schuldeiser (bij executie) slechts recht houden op 1 bitcoin. 
Vergelijk het met beslaglegging op een goudstaaf. Men be-
houdt het recht op die goudstaaf, maar niet op de waarde-
vermeerdering- of vermindering daarvan. Het is van belang 
dat men zich bewust is van dit risico. De deurwaarder zal de 
cryptovaluta dus ook als zodanig dienen te bewaren in de 
crypto wallet en mag niet zonder meer overgaan tot omzet-
ting van de cryptovaluta in gelden. Men dient de bitcoin te 
behandelen als ware het de goudstaaf.
De vraag rijst in hoeverre de deurwaarder bevoegd is tot 
omzetting van de cryptovaluta in geld gedurende de be-
waring, maar ook na bewaring indien een toe- of afwijzend 
bodemvonnis is gewezen. Indien de zienswijze van het Bft 
wordt gevolgd, dan zal analoge toepassing van hetgeen is 
bepaald ten aanzien van executie van chartaal of giraal geld 
niet opgaan. Zuiver gezien zal de deurwaarder lopende een 
bodemprocedure na de beslaglegging de cryptovaluta als 
zodanig moeten bewaren in zijn of haar crypto wallet.
Bij extreme waardedalingen ten tijde van de bewaring ligt 
het voor de hand dat het de deurwaarder wordt toegestaan 
om – in overleg met zowel de beslagene als de schuldeiser – 
de cryptovaluta tijdelijk om te zetten naar wettelijke er-
kende valuta. De vraag rijst dan wel hoe wenselijk het is dat 
de deurwaarder hiervoor zijn of haar derdengeldrekening 
inzet.
Na een afwijzend bodemvonnis kan de deurwaarder vol-
staan met terugboeking van de cryptovaluta naar de crypto 
wallet van waaruit de cryptovaluta in eerste instantie in 
bewaring zijn genomen. Interessant kan zijn de discussie of 
– indien het beslag onrechtmatig is gelegd – de schuldeiser 
aansprakelijk kan worden gehouden voor de waardever-
mindering van de cryptovaluta ten tijde van de bewaring. 
Naar onze mening zal de beslagene dan eerst moeten aan-
tonen dat zij de cryptovaluta in de tussentijd op een hogere 
waarde daadwerkelijk had willen kapitaliseren. Immers, de 
waardevermindering had anders ook plaatsgevonden in de 
eigen crypto wallet van de beslagene.
Na een toewijzend bodemvonnis zal de beslagleggende 
schuldeiser overeenkomstig beslag op roerende zaken de 
deurwaarder verzoeken om over te gaan tot executoriale 
verkoop van de cryptovaluta, waarna de schuldeiser kan 
worden voldaan uit de opbrengst daarvan.

6. Conclusie

De crypto-handel wordt – mede door platforms zoals Coin-
base – steeds meer toegankelijk voor het algemeen publiek. 
De integratie van betalingen in cryptovaluta in ons dage-
lijks leven biedt voor schuldeisers bovendien steeds vaker 
een concrete mogelijkheid voor verhaal. Om voorafgaand 
aan een gerechtelijke uitspraak beslag te leggen is het wel 
essentieel dat het beslag wordt verzocht op de juiste grond-
slag en met analoge toepassing van het Molenbeek-arrest, 
op grond waarvan dwangsommen kunnen worden ver-
bonden aan de medewerkingsplicht. In de praktische uit-
voering is het bovendien essentieel dat de deurwaarder de 

benodigde technische kennis heeft ten aanzien van crypto 
wallets, of dat de deurwaarder hierin wordt bijgestaan door 
een expert.
Het zal wel enige tijd in beslag nemen voordat juridische 
theorie aansluit bij de praktijk in het kader van cryptova-
luta. Intussen is het aan partijen om te komen tot creatieve 
oplossingen, die hopelijk zullen leiden tot jurisprudentie op 
dit gebied. Wordt vervolgd dus.
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