
[2*. 3.] 
Wijziging in de wettelijke bepalingen omtrent het pandregt. 

overeenkomst of andere , gegeven, wordt het zakelijk rogt 
van pand op dezelfde wijze gevestigd en in stand gehouden 
door het bezit. 

De Minister van Finantion is voornomens binnen kort 
een ontwerp van wet voor te dragon tot afschaffing van 
hot evenredig zegelregt op de acten van beleoning of in-
pandgeving. 

De Minister van Justitie, 

D E VRIES. 

[25 . 3.) 

GEWIJZIGD O N T W E R P VAN W E T . 

W u W I L L E M I I I , ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut ! doen 
te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wen-
schelijk is wijziging te brengen in de wettelijke bi palingen 
omtrent het pandregt; 

Zoo is he t , dat Wi j , den Raad van State gehoord on 
met gemeen overleg der Staten-Generaal , bebb ;n goed-
gevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden on verstaan 
bij deze: 

K e n i g a r t i k e l . 

Do artt. 1197—1202 van het Burgerlijk Wetboek wor-
den vervangen door de volgende bepalingen: 

Artikel 1197. 

Ten aanzien van ligchamelijke roerende zaken en papier 
aan toonder grijpt het pandregt s tand, zoodra het vcr-
pande gesteld en zoolang het gebleven is in het bezit van 
den schuldeischer of van een derde omtrent wien partijen 
zijn overeengekomen. 

Artikel 1198. 

Inpandgeving van papier, dat door endossement kan 
worden overgedragen, geschiedt door ondossoment, waarbij 
de inpandgeving wordt uitgedrukt. 

Inpandgeving van schuldvorderingen, die niet aan toon-
der noch aan order luiden, geschiedt door middel van 
eene authentieke of onderbandsche acte. Zij heeft ten aan-
zien van hem, ten wiens laste do schuldvordering is, geen 
gevolg, zoolang zij niet aan hom is beteekend of door hem 
schriftelijk is aangenomen of erkend. 

Inpandgeving van aandeelen op naam in naamlooze ven-
nootschappon of maatschappijen geschiedt op de wijze bij 
de statuten bepaald, of, zoo deze daaromtrent niets be-
palen, door eene verklaring van den vennoot OP den 

schuldeischer aan het bestuur beteekend, of door hen in 
do boeken der vennootschap ingeschreven en onderteekend. 

Artikel 1199. 

De schuldeischer oefent tegenover derden al de regten 
uit aan den eigendom der hem verpando zaak verbonden. 

Artikel 1200. 

Hij mag, bij niet-voldoening des schuldenaars aan zijne 
vorpligtingen, zich het pand uiot toeëigouen. Allo hier-
mode strijdende bepalingen zijn nietig. 

Niettemin mag hij zich zelven zoo ver mogelijk en be-
houdens verantwoording aan den schuldenaar, betalen uit : 

a. hetgoon hij op in pand gegeven schuldvorderingen , 
papier aan toonder of aan order of aandeelen in naam-
looze vennootschappen of maatschappijen voor en ten be-
hoevo van den schuldenaar ontvangen heeft; 

b. in pand gegeven gereed geld. 

Artikel 1201. 

Wanneer door partijen niet anders is overeengekomen, 
is de pandhouder ingeval de schuldenaar niet aan zijne 
vorpligtingen voldoet, geregtigd om, na het verstrijken 
van don bepaalden termijn of, indien geon vaste termijn 
is bepaald, na eenu aan den schuldenaar gedane sommatie 
tot voldoening, het pand, in het openbaar, naar plaatse-
lijke gewoonten, en op do gobruikelijke voorwaarden, te 
doen vorkoopen, ten einde uit do opbrengst te verhalen 
het beloop der schuld voor welker zekerheid het pand 
gegeven of' krachtens art. 1205, 2de lid, verbonden i s , 
met do renten en de kosten. 

Bestaat het pand uit ter markt of ter beurzo verhan-
delbare koopmansgoederen, effecten of obligation, dan kan 
die verkoop geschieden naar do inarkt- of boursprijs van 
den dag. 

Artikel 1202. 

Is de bevoegdheid bij het vorig artikel omschreven door 
partijen uitgesloten , dan kan do schuldeischer ingeval de 
schuldenaar in gebreke blijft aan zijne Ti rpligtingon te 
voldoen, in regten vorderen, of dat het pn'.d hem volgens 
eene begrooting door deskut digen te doen, in betaling zal 
verblijven tot het beloop der schuld met do renten en 
kosten , of dat het zal worden verkocht op de wijzo door 
den regter te bepalen. 

Lasten en bevolen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle ministeriele departementen, auto-
riteiten , collegien on ambtenaren , wien zulks aangaat , 
aan do naauwkeurige uitvoering de hand zullen houdei;. 

Gegeven 

De Minister van Justitie, 


