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XIII. Herziening van Titel VII en VIII van het Eerste Boek van liet Wetboek van 

1. KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting van 
1 April 1834. 

EDEL MOGENDE HEEEEN! 

Ten vervolge van Onze boodschap van den 17den December 
1833, bieden Wij U Edel Mogenden thans ter overweging aan 
drie ontwerpen van wet, houdende de herziening van den Vilden 
en VHIsten Titel van het Eerste Boek des Wetboeks van Koop-
handel, benevens de daartoe behoorende memoriën tot toelichting, 
waaruit onder anderen aan U Edel Mogenden zal blijken, op 
welken grond de Vilde Titel in twee Titels is gesplitst. 

En hiermede, Edel Mogende Heeren! bevelen Wij U in Godes 
heilige bescherming. 

's Gravenhage, den 20sten Maart 1834. 

Aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. 

WILLEM. 

woonplaats, of van de plaats der trekking of der betaling, hebben 
enkel kracht van gewone schuldbekentenis, indien daartoe overi-
gens de vereischten aanwezig zijn. 

„Zij hebben alleen kracht van wisselbrieven ten aanzien van 
degenen, die geene kennis van de verdichting hebben gedragen." 

2 . ONTWERP VAN WET, n°. 7, houdende wijzigingen in TITEL 
VII (Van wisselbrieven, orderbriefjes, mitsgaders assignatiën en 
quitantiën op kassiers). 

W I J WILLEM, ENZ. 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben de doelmatigheid 
om de reeds aangenomen Wetboeken, mitsgaders de wet op de 
organisatie der regterlijke magt en het beleid der justitie, te her-
zien en in overeenstemming te brengen met de belangen der 
oude Nederlandsche provinciën; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, dat in den Zevenden 
Titel van het Eerste Boek van het Wetboek van Koophandel 
zullen worden gemaakt de veranderingen en wijzigingen hier-
onder uitgedrukt: 

ZEVENDE TITEL. 

Art. 1. 

Het opschrift van dezen Titel zal luiden: Van wisselbrieven. 

Art. 2. 

Ten slotte van art. 76 zal erkentenis worden vervangen door 
erkenning. 

Art. 3. 

Art. 77 zal luiden: 
„Een wisselbrief kan ook worden getrokken: 

„a. aan de order van den trekker; 

„&. op zeker persoon, en betaalbaar aan de woonplaats vaneen 
derde; 

„c. voor rekening van een derde." 

Art. 4. 
Art. 78 zal luiden: 
„Wisselbrieven, behelzende verdichte opgave van naam of van 

Art. 80 zal wegvallen. 

Art. 5. 

Art. 6. 

De aanhef van art. 81 zal luiden: 
„Indien niet anders is bedongen, is de trekker verpligt den 

wisselbrief aan den nemer te leveren in prima, secunda en tertia, 
waarin ieder" enz. 

Art. 7. 
Art. 83 zal luiden: 
„De trekker of degene, voor wiens rekening de wisselbrief is 

getrokken, is verpligt zorg te dragen, dat de betrokkene, ten ver-
valdage, in handen hebbe het noodig fonds tot betaling, zelfs 
indien de wisselbrief bij eenen derde is betaalbaar gesteld; met 
dien verstande echter, dat de trekker zelf, in allen gevalle, aan 
den houder en de vroegere endossanten persoonlijk verantwoordelijk 
blijft." 

Art. 8. 

Art. 84 zal luiden: 
„De betrokkene wordt geacht het noodig fonds in handen te 

hebben, indien hij, bij het vervallen des wisselbriefs, aan den 
trekker of aan dengene, voor wiens rekening is getrokken, eene 
opeischbare som schuldig is, ten minste gelijk staande met het 
beloop van den wisselbrief." 

Art. 9. 

Artt. 85 en 86 zullen worden vervangen door de drie volgende 
artikelen: 

„Art. o. 

„De wisselbrief van non-acceptatie of van non-betaling zijnde 
geprotesteerd, is de trekker tot vrijwaring gehouden, al ware het 
protest niet in tijds gedaan. Indien hij echter, in het laatste geval, 
bewees, dat de betrokkene tot betaling des wisselbriefs op den 
vervaldag het noodig fonds in handen had, is hij daarvan bevrijd. 

„In geval het vereischte fonds slechts gedeeltelijk aanwezig was, 
is de trekker voor het ontbrekende gehouden." 

„Art. b. 

„Indien de betrokkene den wisselbrief niet heeft geaccepteerd 
en de houder verzuimd beeft denzelven tijdig te laten protesteren, 
is de trekker verpligt aan laatstgemolde af te staan en over te 
dragen de vordering, die hij ten laste van den betrokkene heeft, 
ten beloope van het fonds, dat deze van hem ten vervaldage heeft 
in handen gehad; en hij moet aan den houder, te diens koste, de 
noodige bewijzen verschaffen om die vordering te doen gelden. 
Indien de trekker in staat van faillissement is verklaard, zijn de 
curatoren in zijnen boedel tot dezelfde verpligtingen gehouden." 

„Art. c. 

„De houder van een geprotesteerden wisselbrief heeft geenregt 
op het fonds, dat de betrokkene van den trekker in handen heeft; 
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bij faillissement van den trekker, behooren die penningen tot zijne »» 
Art. 10. 

massa. 

Art. 87 zal luiden: 
„De wisselbrief getrokken zijnde aan de order van een derde, 

met aanwijzing om daarvan de betaling te vorderen, zoo is zulks 
tusschen den trekker of dengene, voor wiens rekening is getrok-
ken, en den nemer eene enkele lastgeving, waarin echter de 
bevoegdheid ligt opgesloten om den eigendom des wisselbriefs door 
endossement over te dragen." 

Art. 11. 

Het opschrift van de derde afdeeling zal luiden: 

„ Van het accepteren van wisselbrieven en van den borgtogt, 
AVAL genaamd.'''' 

Art. 12. 
Art. 89 zal luiden: 
„Hij, die het noodig fonds in handen heeft, bijzonderlijk bestemd 

tot de betaling van eenen getrokken wisselbrief, is, op straffe van 
vergoeding van kosten, schaden en interessen jegens den trekker, 
tot de acceptatie verpligt." 

Art. 13. 

De aanhef van art. 90 zal luiden: 

„Belofte om eenen wisselbrief te zullen accepteren geldt niet 
als acceptatie, maar geeft aan den trekker eene regtsvordering" enz. 

Zullende het slot van dat artikel luiden: 
„aan dien derde op den wisselbrief heeft voorgeschoten." 

Art. 14. 
Art. 91 zal luiden: 
„De acceptatie moet door den betrokkene duidelijk op den ver-

toonden wisselbrief gesteld en door hem onderteekend worden. 
„De acceptatie moet gedagteekend zijn, indien de wisselbrief op 

eenigen tijd na zigt is getrokken. 
„Bij gebreke van dagteekening, kan de houder de betaling vor-

deren op den termijn, daarbij uitgedrukt, te rekenen van den dag 
der trekking." 

Art. 15. 

Het voorlaatste lid van art. 92 zal luiden: 

„De hierboven gemelde tijdsbepalingen worden in tijden van 
oorlog ter zee verdubbeld, voor zooveel betreft wisselbrieven, ge-
trokken van de eilanden in Europa en van de plaatsen, vermeld 
bij het tweede, derde, vierde en vijfde lid van dit artikel." 

En zal eindelijk, vóór het laatste lid van dit artikel, het vol-
gende lid worden bijgevoegd: 

* 
„Alle de bepalingen, hierboven gemeld, zijn wederkeeriglijk van 

toepassing op wisselbrieven op zigt of eenigen tijd na zigt, 
getrokken uit het Koningrijk der Nederlanden en dcszelfs over-
zeesche bezittingen op de plaatsen, hierboven respectivelijk aan-
geduid, indien de houder zijn verhaal hier te lande wil uitoefenen." 

Art. 16. 
Art. 93 zal luiden: 
„Bij de acceptatie van eenen wisselbrief, betaalbaar op eene 

andere plaats dan die, waar de acceptant zich ophoudt, moet de 
woonplaats worden aangewezen, waar de betaling ontvangen of 
het protest gedaan moet worden." 

Art. 17. 
Art. 94 zal luiden: 
„Indien de gedomicilieerde, na verloop van den vervaldag, 

failleert en de houder verzuimd heeft het protest tijdig te laten 
opmaken, is de acceptant ontslagen, indien en voor zooverre hij 
bewijst fonds aan de aangewezene woonplaats te hebben bezorgd." 

Art. 18. 

Het tweede, derde en vierde lid van art. 95 zullen luiden: 

„Hij mag de eens op den wisselbrief gestelde acceptatie, zelfs 
vóór derzelver teruggave, niet herroepen, vernietigen, doorhalen 
of onleesbaar maken. 

„Hij is onbevoegd, om, door onder den houder beslag op den 
wisselbrief te leggen, deszelfs verderen loop te beletten. 

„Hij kan zelfs tegen zijne acceptatie niet worden in zijn geheel 
hersteld, al hadde de trekker geen fonds bezorgd of al ware deze, 
buiten deszelfs weten, vóór de acceptatie gefailleerd, tenzij de 
houder bedriegelijke middelen hadde in het werk gesteld om de 
acceptatie te verkrijgen." 

Art. 19. 

In art. 96 zullen: 1°. wegvallen de woorden: in het eerste geval 
is de acceptatie nietig, en 2°. het slot worden gelezen: In het 
laatste geval is de houder verpligt die gedeeltelijke acceptatie aan 
te nemen en voor het meerdere te laten protesteren. 

Art. 20. 

In den aanhef van art. 97 en van art. 98 zal het woord wanneer 
worden vervangen door indien; zullende in den laatstgemelden 
aanhef wegvallen de woorden: bij weigering van den betrokkene. 

Art. 21. 

Nos. 1, 2 en 3 van voorzeid art. 98 zullen luiden: 

1°. „Zij, die den wissel accepteren ter eere van den trekker of 
van dengene, voor wiens rekening dezelve getrokken is; 

2°. „Zij, die zulks willen doen ter eere van den nemer; 

3°. „Zij, die zulks willen doen ter eere van vroegere endossanten." 

Art. 22. 

Art. 99 zal na art. 100 worden geplaatst. 

Art. 23. 

Art. 100 zal luiden: 

„Indien verscheidene personen, alle van last voorzien, zichaan-
bieden, om den wisselbrief ter eere van denzelfden persoon te 
accepteren, verblijft de keus aan den houder. 

„Hetzelfde geldt, indien meer dan een persoon zich, zonder last, 
tot dezelfde acceptatie aanbiedt." 

Art. 24. 
Art. 102 zal luiden: 

„De acceptatie ter eere moet op den wisselbrief geschieden; 
in de akte van protest of achter dezelve wordt van die acceptatie 
melding gemaakt." 

Art. 25. 

In art. 106 zullen wegvallen de woorden: ook nog geaccepteerd en. 

Art. 26. 

Het slot van art. 107 zal luiden: 

„of bij een afzonderlijk geschrift, zelfs bij eenen brief." 

Art. 27. 

Het tweede lid van art. 109 zal wegvallen. 
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Art. 28. 
Art. 110 zal luiden : 

„Het endossement wordt op den wisselbrief of op deszelfs 
secunda, tertia, enz. gesteld, en moet zijn gedagteekend en onder-
teekend. Hetzelve behelst den naam van den persoon, aan wien 
of aan wiens order de betaling moet geschieden, met bijvoeging 
van: „genotene waarde" of van „waarde in rekening." 

„Indien de waarde van een derde afkomstig was, wordt daarvan, 
met aanduiding van dien derde, melding gemaakt." 

Art. 29. 

Art. 111 zal achter art. 112 worden geplaatst en luiden: 

„Het endossement kan ook in blanco geschieden door de bloote 
naamteekening van den endossant, op den wisselbrief gesteld. 
Zoodanig endossement wordt gerekend de erkentenis van genotene 
waarde te bevatten, en draagt den eigendom des wisselbriefs aan 
den houder over." 

Art. 30. 
Art. 112 zal luiden: 

„Het endossement de vereischten missende, bij het vorig artikel 
voorgeschreven, wordt tusschen den endossant en dengene, aan 
wien hij den wisselbrief heeft geëndosseerd, voor eene volmagt 
gehouden, strekkende om den inhoud des wisselbriefs, zelfs in 
regten, in te vorderen. 

„Indien het endossement aan de order van den geëndosseerde 
is gesteld, heeft deze de bevoegdheid om den eigendom des wissel-
briefs bij endossement over te dragen, behoudens zijne verant-
woordelijkheid jegens zijnen lastgever." 

Art. 31. 

De aanhef van art. 114 zal luiden: 

„Het is verboden bij de endossementen eene vroegere dagteeke-
ning dan die, waarop men dezelve werkelijk onderteekent, uit te 
drukken, op straffe" enz. 

Art. 32. 

Art. 115 zal luiden: 

„Wisselbrieven, die vervallen zijn of die niet betaalbaar zijn 
gesteld aan order, zijn niet vatbaar voor endossement, maar de 
eigendom moet bij eene afzonderlijke akte van cessie, overeen-
komstig de voorschriften" van het Burgerlijk Wetboek, worden 
overgedragen." 

Art. 33. 

In het slot van art. 118 zal onkosten worden veranderd in 
kosten. 

Art. 34. 
Art. 119 zal luiden: 

„De trekker wordt gerekend voor zijne eigene rekening te 
hebben getrokken, indien uit den wisselbrief of uit den adviesbrief 
niet blijkt, voor wiens rekening is getrokken." 

Art. 35. 

De aanhef van art. 123 zal luiden: 

„De bepalingen omtrent de gehoudenheid van den acceptant 
zijn" enz. 

Art. 36. 

Art. 124 zal luiden: 

„Indien, na de acceptatie van eencn wisselbrief, de trekker, uit 
hoofde van de wanbetaling des acceptants, verpligt was denzelven 
in te trekken, heeft hij tegen dezen eene regtsvordering, zoowel 
tot de verantwoording van het aan hem tot die betaling verstrekt 
fonds als tot schadevergoeding wegens het niet volvoeren van 
den aangenomen last." 

Art. 37. 
Art. 125 zal luiden: 
„De wisselbrief, op tijd getrokken, is betaalbaar op den vervaldag." 

Art. 38. 
Art. 127 zal luiden: 

„De termijn, in een wisselbrief uitgedrukt, welke op een of 
meer dagen, maanden of uso's na zigt getrokken is, begint te 
loopen op den eersten dag na dien, waarop de acceptatie of het 
protest van non-acceptatie gedaan is. 

„Door maanden verstaat men, zoowel bij wisselbrieven op zigt 
als op tijd getrokken, die der Gregoriaansche tijdrekening." 

Art. 39. 

Do aanhef van art. 128 zal luiden: 

„Door uso's worden ten aanzien van alle binnen het Koningrijk 
betaalbare wisselbrieven verstaan" enz. 

En zal het tweede lid van dat artikel wegvallen. 

Art. 40. 

In art. 131 zal het woord aanstonds worden vervangen door 
dadelijk. 

Art. 41. 

Het tweede lid van art. 132 zal luiden: 

„Indien nogtans die geldmunt geenen wettelijken koers in het 
Koningrijk had, zal de betaling geschieden in Nederlandsehe geld-
munt, volgens den wisselkoers van den vervaltijd en van de plaats 
der betaling, en zoo daar geen wisselkoers bestaat, alsdan volgens 
dien van de naastgelegen handelplaats, alwaar de wisselbrief moet 
worden betaald." 

Art. 42. 

In het midden van het eerste lid van art. 133 zullen de woorden: 
of, in geval van wanbetaling worden gelezen: of ZULLEN, ingeval 
van wanbetaling enz. 

Art. 43. 

In art. 134 zal: descompterende, worden gelezen: in disconto 
nemende. 

Art. 44. 

In het slot van art. 139 zullen de woorden: des houders, wor-
den gelezen: diens. 

Art. 45. 

In het midden van art. 141 zal, vóór de woorden: terinvorde-
ring, worden bijgevoegd: door den regthebbende. 

Art. 46. 
i 

In art. 142 zullen de woorden: zijne voorgangers, worden ge-
lezen: de vroegere endossanten. 

Art. 47. 

Het slot van art. 147 zal luiden (in plaats der woorden: en is 
verpligt dezelfde formaliteiten in acht te nemen): „en is aan dezelfde 
verpligtingen onderworpen." 

Bij dit artikel zal een tweede lid worden gevoegd van den 
volgenden inhoud: 

„Hij is daarenboven gehouden van de gedane betaling onverwijld 
kennis te geven aan dengene, te wiens eere hij betaald heeft, op 
straffe als bij art. 103 is bepaald." 

Art. 48. 

In den aanhef van art. 153 zullen de woorden: en trekkers, 
worden gelezen: en de trekker. 
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En zal het laatste lid van dat artikel een afzonderlijk artikel 
uitmaken. 

Art. 49. 

Art. 154 zal luiden: 

„Bij gebreke van betaling op den vervaldag, is de houder, zon-
der aanzien of de wisselbrief al dan niet geaccepteerd zij, verpligt 
denzelven op den volgenden dag te laten protesteren. 

„Indien die dag op een Zondag invalt, moet het protest op den 
volgenden dag geschieden." 

Art. 50. 

Ten slotte van art. 155 zal een lid worden gevoegd, luidende 
aldus: 

„Hetzelfde moet geschieden, indien een wisselbrief is getrok-
ken om op eene andere plaats te worden betaald dan waar de be-
trokkene woont, en de woonplaats, waar de betaling moet geschieden, 
niet is aangewezen." 

Art. 51. 

Het tweede lid van art. 156 zal luiden: 

„ Tegen ieder hunner, die de betaling weigert, zal protest worden 
opgemaakt, hetgeen zal kunnen geschieden bij eene en dezelfde akte. 

Art. 52. 

Art. 159 zal luiden 

„De houder van eenen wisselbrief, van non-acceptatie of van 
non-betaling geprotesteerd, is verpligt, op straffe van vergoeding 
van kosten, schade en interessen, uiterlijk binnen vijf dagen na 
het gedaan protest, hetzelve te doen beteekenen aan dengene, 
van wien hij den wisselbrief heeft bekomen, indien beide op dezelfde 
plaats woonachtig zijn. 

„Indien beide niet op dezelfde plaats woonachtig zijn, zal de 
houder, op gelijke straffe, verpligt zijn een afschrift van het protest, 
voor waar geteekend, door dengene, die hetzelve heeft opgemaakt, 
toe te zenden aan hem, van wien hij den wisselbrief heeft bekomen, 
en zulks uiterlijk op den eersten gewonen postdag na bovenge-
melde vijf dagen of, zoo er geen regelmatige post bestaat, met 
de eerste openlijk bekende gelegenheid ter verzending na gezegde 
vijf dagen." 

Art. 53. 

Art. 160 zal luiden: 

„Ieder endossant is, onder gelijke verantwoordelijkheid, verpligt, 
uiterlijk binnen denzelfden termijn, te rekenen van den dag van 
het ontvangen protest, hetzelve te doen beteekenen of toe te zen-
den aan dengene, van wien hij den wisselbrief bekomen heeft, 
en zulks op gelijke wijze als bij het vorig artikel is bepaald." 

Art. 54. 

Het tweede lid van art. 162 zal luiden: 

„Herwissel is eene hertrekking van den houder eens wisselbriefs 
op den trekker of op een der endos3anten, wegens de hoofdsom 
van den geprotesteerden wisselbrief en de kosten, volgens den 
wisselkoers ten tijde'der hertrekking. 

„Deze hertrekking doet, in geval van niet-voldoening, het regt 
ter vervolging tegen geen der mede-schaldenaren verloren gaan." 

Art. 55. 

In artt. 163 en 164 zal: door den wisselkoers, worden gelezen: 
naar den ivisselkoers, en zal, in het laatstgemelde artikel, verne-
(jotieerd worden vervangen door: verhandeld. 

Art. 56. 

In art. 166 zal met worden vervangen door van. 

Art. 57. 

Art. 168 zal door de volgende twee artikelen worden vervangen: 

„Art. a. 

„Over een en denzelfden wisselbrief kan men niet meer dan 
ééne retour-rekening maken. 

„Deze retour-rekening wordt betaald door den eenen endossant 
aan den anderen respectivelijk, en eindelijk door den trekker." 

„Art. b. 

„Men kan geene herwissels op elkander stapelen; ieder endos-
sant draagt er slechts één, gelijk ook de trekker." 

Art, 58. 

De aanhef van art. 174 zal luiden: 

„De houder van een geprotesteerden wisselbrief heeft mede 
eene regtsvordering" enz. 

Art. 59. 

Het laatste lid van art. 175 zal luiden: 

„Dit lijdt alleen uitzondering ten aanzien van den trekker, 
indien en voor zooverre hij niet bewijst, dat de betrokkene ten 
vervaldage fonds in handen had." 

Art. 60. 

Art. 176 zal luiden als volgt: 

„Indien een wisselbrief zoo tijdig is verzonden, dat hij wel vóór 
den vervaldag had kunnen aankomen in handen van dengene, 
aan wien dezelve luidt, en door dezen ter betaling had kunnen 
worden aangeboden, doch niettemin, door onvoorzien toeval of 
belet van hooger hand, die wisselbrief eerst na don vervaldag 
aankomt, moet dezelve daags na de ontvangst worden aangeboden 
en geprotesteerd, indien de betrokkene in dezelfde plaats als de 
houder woonachtig is. 

„Indien hij elders woont of de wisselbrief op eene andere plaats 
is gedomicilieerd of betaalbaar gesteld, moet het aanbod en het 
protest geschieden binnen acht dagen na de ontvangst. 

„Indien de posten gestremd zijn, moet do wisselbrief worden 
verzonden langs den meest zekeren buitengewonen weg, en de 
houder behoudt zijn regt, indien de wisselbrief in voege voor-
schreven ter betaling is aangeboden en bij non-betaling geprotes-
teerd." 

Art. 61. 

Art. 178 zal door de vier volgende artikelen worden vervangen: 

„Art. a. 

„Behoudens de bepalingen der drie volgende artikelen gaat 
wisselschuld te niet door alle middelen van schuldbevrijding, bij 
het Burgerlijk Wetboek aangewezen, en daarenboven door het 
vrijwillig accoord, bij art. 173 van dit Wetboek vermeld." 

„Art. b. 

„De schuldenaar eens gefailleerden boedels, die een vervallen 
wisselbrief met eene andere schuld wil vergelijken, is gehouden 
te bewijzen, dat hij vóór het faillissement te goeder trouwe eige-
naar van den wisselbrief is geworden." 

„Art. c. 

„Met uitzondering van hetgeen bij het volgend artikel is bepaald, 
verjaart wisselschuld door een tijdsverloop van tien jaren, te 
rekenen van den vervaldag des wisselbriefs. 

„Niettemin zullen zij, die deze verjaring inroepen, gehouden 
zijn, des gevorderd onder eede, te verklaren, dat zij, ter zake van 
den wisselbrief, niets meer schuldig zijn, en derzelver erfgenamen 
of regtverkrijgenden, dat zij, te goeder trouw, vermeenen, dat or 
uit dien hoofde niets meer verschuldigd is." 

HANDELINGEN DER STATEN-GENERAAL. ZITTING 1 833—-1834. 



<N° XIIL) 306 

XIII. Herziening van Titel Vil en VIII van 

(Ontwerpen van wet betrekkelijk Titel 

„Art. d. 

„De regtsvordering tegen de endossanten en tegen den trekker 
van een van non-betaling geprotesteerden wisselbrief (de laatste 
indien en voor zoover hij bewijst voor het noodige fonds te 
hebben gezorgd) verjaart door tijdsverloop van één jaar. 

„Het voorschreven tijdsverloop zal worden verlengd ten aanzien 
van wisselbrieven, getrokken uit dit Koningrijk en betaalbaar: 

„op plaatsen in den Levant en aan de noordelijke kusten van 
Afrika, met drie maanden; 

,op plaatsen aan de westelijke kusten van Afrika tot aan de 
Kaap do Goede Hoop, deze daaronder begrepen; op het vaste land 
van Noord- en Zuid-Amerika (met uitzondering van het hieronder 
gemelde gedeelte) en op de eilanden in de West-Indiën, met zes 
maanden; 

„op plaatsen aan de kusten van Zuid- en Noord-Amerika, ge-
legcn aan de Groote Zuidzee, te rekenen van de andere zijde 
van Kaap Hoorn, en op de in die zee gelegen eilanden, mitsgaders 
op het vaste land van Azië en de eilanden in de Oost-Indiën, 
met één jaar. 

„De hierboven gemelde tijdsbepalingen, met de verlenging, wor-
den in tijd van oorlog ter zee verdubbeld. 

„De verjaring begint te loopen tegen den houder des wissel-
briefs te rekenen van deszelfs vervaldag, en tegen ieder der endos-
santen van den dag dat hij tot betaling in regten is aangesproken, 
of, indien er geene regtsvordering heeft plaats gehad, van den 
dag dat hij vrijwillig heeft betaald." 

Art. 62. 

De alyemeene bepaling, vervat in art. 185, zal wegvallen. 

Art. 63. 

Insgelijks zal wegvallen de negende afdceling van dezen Titel, 
welks inhoud in eenen afzonderlijken Titel zal worden behandeld. 

Lasten en bevelen, enz. 

3 . ONTWERP VAN W E T , N°. 7 ms, houdende eenen nieuwen 
TITEL (Van orderbriefjes of promessen aan order; assignatiën en 
assignatiën aan toonder; kassiersbriefjes, quitantiën en promessen 
aan toonder). 

W I J WILLEM, ENZ. 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben de doelmatigheid om 
de reeds aangenomen Wetboeken, mitsgaders de wet op de orga-
nisatie der regtcrlijke magt en het beleid der justitie, te herzien 
en in overeenstemming te brengen met de belangen der oude 
Nederlandscho provinciën; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, te arresteren 
den navolgenden Titel van het Wetboek van Koophandel, welke 
na dien der wisselbrieven zal worden geplaatst: 

TITEL . . . 

Van orderbriefjes of promessen aan order; van assignatiën en 
van assignatiën aan toonder; kassiers-briefjes, quitantiën en pro-
messen aan toonder. 

EERSTE AFDEELING. 

Van orderbriefjes of promessen aan order. 

Art. 1. 

Een orderbriefje of promesse aan order is een gedagteekend en 
onderteekend geschrift, bij hetwelk iemand zich verbindt om, te 
zijner woonplaats of ter woonplaatse van een ander, binnen dezelfde 
gemeente of elders, en met of zonder tijdsbepaling, de daarbij uit-
gedrukte goldsom aan de order van een derde te voldoen, met 
erkenning van genotenc waarde of van waarde in rekening. 

het Eerste Boek van het Wetboek van Koophandel. 

VII en een nieuwen Titel na Titel VII.) 

Art. 12. 

Alle wetsbepalingen omtrent wisselbrieven, bij den vorigen Titel 
vastgesteld en betreffende: 

den vervaldag; 

het eudossement; 

de hoofdelijke verpligting voor het geheel; 

den borgtogt, genaamd aval; 

het protest; 

de regten en verpligtingen van den houder; 

den herwissel en de interessen; 

de betaling, en die ter eere; 

de verjaring en andere wijze van schuldvernietiging, 

zijn op orderbriefjes of promessen aan order toepasselijk. 

TWEEDE AFDEELING. 

Van assignatiën. 

Art. 3. 

Eene assignatie is een gedagteekend en onderteekend geschrift, 
waarbij een derde wordt aangewezen om de daarbij uitgedrukte 
geldsom aan den houder te voldoen. 

Art. 4. 

In geval de betaling moet geschieden binnen dezelfde gemeente, 
I alwaar de uitgever zijne woonplaats heeft, kan de assignatie wor-

den gesteld aan order. Indien de betaling elders moet geschieden, 
moet tot de ontvangst der penningen een bepaald persoon worden 
aangewezen. 

Art. 5. 

De betaling eener assignatie, zonder tijdsbepaling, moet gevraagd 
en, bij ontstentenis, het protest van non-betaling opgemaakt worden, 
uiterlijk binnen den tijd van eene maand na de dagteekening, 
indien de tot voldoening aangewezen persoon binnen dezelfde ge-
meente als de uitgever woont, en uiterlijk binnen den tijd van 
drie maanden, indien dezelve elders woonachtig iy. 

Art. 6. 

De assignatie op eenen bepaalden tijd is betaalbaar op dezelfde 
wijze als wisselbrieven van dien aard, en moet, bij wanbetaling, 
het protest op gelijken voet worden opgemaakt. 

Art. 7. 

De assignatie, betaalbaar op zigt of op eenigen tijd na zigt, 
moet, met inachtneming der onderscheiding bij art. 5 omtrent de 
woonplaats, uiterlijk binnen den tijd van eene maand of van drie 
maanden aan den aangewezen persoon worden aangeboden, ten 
einde door dezen, met bijvoeging eener dagteekening, voor gezien 
te worden geteekend. 

Zoodanige aanteekening wordt voor geene acceptatie gehouden. 
Bij weigering om die aanteekening te doen, wordt de assignatie 

als onvoldaan geprotesteerd, zonder dat er verder protest van 
non-betaling behoeft gedaan to worden. 

Art. 8. 

De houder eener geprotesteerde assignatie moet daarvan uiterlijk 
binnen drie dagen na dien van het protest aan zijnen cedent 
kennis geven. 

Art. 9. 

De houder, die verzuimd heeft de voorschriften van artt. 5, 7 
en 8 hierboven na te komen, verliest, indien hij de waarde heeft 
voldaan, zijn verhaal op zijnen cedent, en, zoo die voldoening 
geene plaats heeft gehad, is hij tot de betaling van den inhoud 
der assignatie verpligt. 


