
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Zitting 1980-1981 

2 

16 593 Invoeringswet Boeken 3-6 Nieuw B.W. eerste gedeelte, 
bevattende wijziging van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie 
en de Faillissementswet 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet houden-
de Invoeringswet Boeken 3-6 Nieuw B.W. eerste gedeelte, bevattende wij-
ziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de rech-
terlijke organisatie en de Faillissementswet. 

De toelichtende memorie (en bijlage), die het Wetsontwerp vergezelt, be-
vat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Lage Vuursche, 20 januari 1981 Beatrix 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is met het oog 

op de invoering van de Boeken 3-6 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek wijzi-
ging aan te brengen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet 
op de rechterlijke organisatie en deFaillissementswet en enkele gedeelten 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te moderniseren; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden 
en verstaan bij deze: 

HOOFDSTUK I. WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING 

ARTIKEL I 

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden de in de volgende 
bepalingen van dit hoofdstuk aangegeven wijzigingen aangebracht. 

S-Just 
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ARTIKEL II 

In artikel 4 ten 5° word t «bewindvoerders» vervangen door curatoren. 
Voorts worden in ten 7° onder 2 de woo rden «gelijk mede in geval in reg-

ten worden opgeroepen houders van aandelen in geldleningen of maat-
schappi jen, welke niet op naam staan, en waarvan de eigenaars uit dien 
hoofde onbekend zijn» vervangen door: geli jk mede indien houders van 
schuldbr ieven, aandelen of andere effecten aan toonder in rechte worden 
opgeroepen. 

Aan artikel 13 word t een tweede lid toegevoegd, luidende: 
2. Oproepingen van derden als parti j in het geding geschieden met in-

achtneming van de voor dagvaarding geldende termi jnen. Tenzij de oproe-
ping geschiedt bij hetzelfde exploit als de dagvaarding van de gedaagde, 
word t de aan deze uitgebrachte dagvaarding met de oproeping aan de derde 
betekend. 

De artikelen 14 en 15 worden vervangen door : 
Artikel 14. 1. Op een zondag of een algemeen erkende feestdag zal geen 

exploit , beslag of tenui tvoer legging kunnen geschieden. Evenmin kan zulks 
op andere dagen geschieden voor zeven uur 's morgens of na acht uur 
's avonds. 

2. Indien de laatste dag van de te rmi jn , binnen welke het exploit kan wor-
den gedaan, op een zondag of een algemeen erkende feestdag valt, zal het 
exploi t mogen worden gedaan op de eerstvolgende dag, die geen zondag of 
a lgemeen erkende feestdag is. 

3. De president van het college of de kantonrechter voor wie bij dat ex-
ploit word t gedagvaard of opgeroepen, en in alle andere gevallen de presi-
dent van de arrondissementsrechtbank, kan ver lof verlenen het exploit , het 
beslag of de tenui tvoer legging te doen in afwi jk ing van het eerste lid op alle 
dagen en uren. 

In artikel 17 worden de woorden «onverminderd de schaden en interessen 
van de part i j , naar de omstandigheden» vervangen door: onverminderd het 
recht van de partij op schadevergoeding, zo daartoe gronden zijn. 

In artikel 19 l id 2 word t «gemacht igden» vervangen door: gevolmacht ig-
den. 

In artikel 30 ten 9° word t «bewindvoerder» vervangen door: bestuurder. 

De artikelen 52-55 worden vervangen door : 
Artikel 52. 1. Tenzij uit de wet of uit de aard van de zaak anders voort-

vloeit , kan de rechter desgevorderd verklaren dat zijn vonnis uitvoerbaar bij 
voorraad zal zijn niettegenstaande daartegen aan te wenden rechtsmidde-
len. 

2. De uitvoerbaarverklar ing bij voorraad kan de gehele uitspraak betreffen 
of een deel daarvan. 

3. De rechter kan aan de ui tvoerbaarverklar ing bij voorraad de voorwaar-
de verb inden, dat tot een door hem te bepalen bedrag zekerheid word t 
gesteld. 

Artikel 53. Indien het vonnis niet ui tvoerbaar bij voorraad is verklaard zal, 
indien tegen het vonnis een rechtsmiddel is aangewend, de oorspronkel i jke 
eiser alsnog uitvoerbaarverklar ing bij voorraad daarvan kunnen vorderen en 
wel bij conclusie op de eerste terechtzit t ing. 

Artikel 54. Indien het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, even-
wel zonder dat daaraan de voorwaarde is verbonden dat zekerheid wordt 
gesteld, kan de parti j die tegen dat vonnis een rechtsmiddel heeft aange-
wend , alsnog een daartoe strekkende vorder ing instel len, en wel bij conclu-
sie op de eerste terechtzit t ing. 
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Aan artikel 56 wo rd t een vi j fde lid toegevoegd, lu idende: 
5. De na de uitspraak geval len, niet ingevolge het derde lid bij het vonnis 

bepaalde kosten worden ten verzoeke van de parti j te wier gunste een kos-
tenveroordel ing is ui tgesproken, begroot door de rechter die het vonnis 
heeft gewezen. Deze zal daarvoor een bevelschrift afgeven. Tegen een 
beschikking krachtens dit lid is geen hogere voorziening toegelaten. 

In artikel 57 l id 1 word t na «de voorlaatste zinsnede» ingevoegd: van 
het vierde l id. 

Voorts word t een zesde lid toegevoegd, lu idende: 
6. Terzake van verr icht ingen waarvoor de in dit en het vor ige artikel be-

doelde kosten een vergoeding plegen in te slui ten, zoals die ter voorbere i -
d ing van gedingstukken en ter instructie van de zaak, kan geen vergoeding 
o p g r o n d van artikel 6.1.9.2, tweede l id, van het Burgerli jk Wetboek worden 
toegekend, maar zijn alleen de regels betreffende proceskosten van toepas-
s ing. 

Aan artikel 57a word t een derde l id toegevoegd, lu idende: 
3. Artikel 57, zesde l id, is van overeenkomst ige toepassing. 
Na artikel 57a word t als artikel 57b ingevoegd: 
Artikel 57b.1. De rechter kan bedragen die geacht kunnen worden te zijn 

bedongen ter vergoeding van proceskosten of van buitengerechtel i jke kos-
ten als bedoeld in artikel 6.1.9.2, tweede lid onder b en c, van het Burgerl i jk 
Wetboek, ambtshalve mat igen, doch niet tot onder het bedrag van de krach-
tens de wet te begroten proceskosten, onderscheidenl i jk het bedrag van de 
buitengerechtel i jke kosten die, gelet op de tarieven volgens welke zodanige 
kosten aan de opdrachtgevers gewoonl i jk in rekening worden gebracht, je-
gens de wederpart i j redelijk zijn. 

2. Het eerste l id geldt niet voor overeenkomsten, die strekken tot regel ing 
van een reeds gerezen geschil . 

In artikel 58 worden de woorden «en zelfs tot vergoeding van schaden en 
interessen, zoo daartoe gronden zijn,» vervangen door: en, zo daartoe gron-
den zi jn, tot schadevergoeding. 

In artikel 64 worden de woorden «op straffe van vergoeding van kosten, 
schaden en interessen,» vervangen door: op straffe van schadevergoeding. 

De artikelen 70 en 71 worden vervangen door: 
Artikel 70. In geval van vr i jwar ing wegens u i tw inn ing van een goed of 

wegens een recht waarmee het goed niet belast had mogen zijn, zal de waar-
borg de zaak van de gewaarborgde mogen overnemen met dien verstande 
dat deze als parti j in het geding bli j f t. 

Artikel 71. 1. In het geval van het vor ige artikel zal het tegen de waarborg 
gewezen vonnis tegen de gewaarborgde ten uitvoer kunnen worden gelegd. 

2. Wat de kosten en de vorder ing tot schadevergoeding betreft, zal de ver-
effening en de tenui tvoer legging niet dan tegen de waarborg kunnen ge-
schieden. 

3. Echter zal in geval van kennelijk onvermogen van de waarborg, de ge-
waarborgde de kosten moeten dragen, en, zo daartoe gronden zijn, ook de 
schade moeten vergoeden. 

In artikel 80 word t «bevolen» vervangen door: toegestaan. 

In artikel 82 l id 1 worden de geval len 1-3 gelezen: 
° in geval van gerechteli jke verkoop van goederen, na de verkoop; 
° in geval van derdenbeslag, na de uitbetal ing aan de beslaglegger; 
° in geval van tenui tvoer legging van een veroordel ing tot levering of af-

gif te, nadat de levering of afgifte heeft plaats gevonden; 
In lid 2 word t «bevolen» vervangen door: toegestaan. 
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In artikel 84 l id 1 vervallen de woorden «, behalve aanplakking der aanslag-
bil jetten bij artikel 82 vermeld». 

In lid 2 worden de woorden «kosten, schaden en interessen» vervangen 
door : schadevergoeding. 

In artikel 86 word t «bevolen» vervangen door: toegestaan. 

In artikel 96 worden de woorden «schaden en interessen» vervangen 
door : de schade. 

In artikel 98 worden in lid 1 ten 4° en in lid 2 telkens «onroerende goede-
ren» vervangen door: onroerende zaken. 

In artikel 99 l id 2 word t «lasthebber» vervangen door: gevolmacht igde. 

De artikelen 123 en 124 verval len. 

In artikel 125 verval len de nummers «127-132,». 

In artikel 125j l id 4 worden de woorden «kosten, schaden en interessen» 
vervangen door: schade. 

Artikel 125k l id 4 vervalt. 

ARTIKEL III 

Artikel 126 lid 1 word t gelezen: 
1. De verweerder zal worden gedagvaard voor de rechter van zijn woon-

plaats. 
Lid 4 word t gelezen: 
4. Indien de houders van schuldbr ieven, aandelen of andere effecten aan 

toonder in rechte worden opgeroepen, eveneens voor de rechter van de 
woonplaats van de eiser. 

Lid 8 word t gelezen: 
8. In zaken ter verkri jging van een uitspraak die de rechtstoestand of de 

feiteli jke toestand betreft van een onroerende zaak of een recht waaraan die 
zaak is onderworpen, vorder ingen tot levering daaronder begrepen, voor de 
rechter in wiens rechtsgebied de zaak is gelegen, of voor de rechtbank van 
de woonplaats van de verweerder, ter keuze van de aanlegger. 

In lid 9 worden de woorden «onroerende goederen» vervangen door: on-
roerende zaken. 

Lid 10 word t gelezen: 
10. In zaken betreffende een rekening-courant, voor de rechter die, onge-

acht de posten waarop het geschil betrekking heeft, bevoegd is. 
Lid 12 word t gelezen: 
12. In zaken betreffende een nalatenschap 
1° wegens onderl inge vorder ingen der erfgenamen tot aan de totstandko-

ming van de verdel ing en wegens vorder ingen tot verniet ig ing, ontb inding 
of ongedaanmaking van een verdel ing; 

2° wegens vorder ingen, door de schuldeisers van deerf later vóór de tot-
s tandkoming van de verdel ing ingesteld; 

3° wegens vorder ingen betrekkelijk tot een uiterste wi lsbeschikking; 
voor de rechter van het sterfhuis. 

De artikelen 127-132 verval len. 

Artikel 141 lid 3 word t gelezen: 
3. Echter zullen zij die beroep wi l len doen op de termi jn van artikel 104 

van Boek 1 of van artikel 4.5.1.4 van het Burgerl i jk Wetboek hun verweer tot 
dit beroep kunnen beperken. 
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In artikel 149 worden de woorden «kosten, schaden en interessen» ver-
vangen door: onverminderd de vergoeding van de schade, zo daartoe gron-
den zijn. 

In artikel 152 lid 1 worden de woorden «voor de betaling der kosten en der 
schaden en interessen in welke zij zouden kunnen verwezen worden» ver-
vangen door : voor de proceskosten en de schadevergoeding tot betaling 
waarvan zij veroordeeld zouden kunnen worden. 

Artikel 153, tweede zin, vervalt. 

Artikel 250 l id 1 word t gelezen: 
1. De gedaagde is bevoegd o m in alle zaken een eis in reconventie te 

doen, ui tgezonderd wanneer de eiser in conventie is opgetreden in kwaliteit 
en de reconventie hem persoonli jk zou betreffen of omgekeerd. 

In artikel 271 lid 1 worden de woorden «in de kosten, schaden en interes-
sen verwezen» vervangen door : tot schadevergoeding veroordeeld. 

In lid 3 worden de woorden «ter vergoeding van kosten, schaden en in-
teressen verwezen» vervangen door: tot schadevergoeding veroordeeld. 

In artikel 280 word t «bewindvoerders» vervangen door: bestuurders. 

Artikel 289 l id 1 word t gelezen: 
1. In alle zaken waar in uit hoofde van onverwi j lde spoed, gelet op de be-

langen van part i jen, een onmiddel l i jke voorziening bij voorraad word t ver-
eist, kan de vorder ing worden aangebracht op een terechtzi t t ing, te dien ein-
de door de president te houden op de daartoe door hem te bepalen werkda-
gen. 

Artikel 293 vervalt. 

In artikel 297 verval len de woorden «, desnoods zonder voorafgaande 
registratie». 

Artikel 303 vervalt. 

In artikel 324 l id 1 onder a vervalt het bepaalde onder 14°. 

Artikel 329 word t gelezen: 
Artikel 329. In alle voor hoger beroep bij het gerechtshof vatbare geschil-

len over zaken die ter vri je bepal ing van parti jen staan, kunnen zij overeen-
komen die geschil len bij de aanvang van het geding dadeli jk ter kennis te 
brengen van het gerechtshof dat in hoger beroep bevoegd zou zijn. 

In artikel 335 l id 2 wordt «bevolen» vervangen door: toegestaan. 

In artikel 341 worden de woorden «of, zoo zij van het recht van beraad ge-
bruik maken, b innen eene maand na af loop van de daarvoor geldende ter-
mijn,» vervangen door : of binnen een maand na af loop van de termi jn , be-
doeld in artikel 4.5.1.4 van het Burgerli jk Wetboek. 

De artikelen 351 en 352 verval len. 

Artikel 354 vervalt. 

Artikel 398 onder 2° word t gelezen: 
2° tegen vonnissen die in eerste ressort op tegenspraak zijn gewezen, in-

dien part i jen nadien zijn overeengekomen het hoger beroep over te slaan. 
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Artikel 403 lid 2 wordt gelezen: 
2. In ieder geval kan het beroep nog worden ingesteld binnen één maand 

na afloop van de termijn, bedoeld in artikel 4.5.1.4 van het Burgerlijk Wet-
boek. 

In artikel 404 lid 1 wordt «bevolen» vervangen door: toegestaan. 
Lid 2 vervalt. 

De artikelen 405 en 406 vervallen. 

Artikel 420 lid 2 vervalt. 

ARTIKEL IV 

In artikel 429a worden na «rechter» ingevoegd de woorden: opvordering 
van het openbaar ministerie of 

Artikel 429c wordt gelezen: 
Artikel 429c. 1, Bevoegd is de rechter van de woonplaats of, bij gebreke 

van een woonplaats in Nederland, van het werkelijk verblijf van de verzoe-
ker, een en ander behoudens de gevallen, geregeld in de leden 2-7. 

2. In zaken die volgens titel 3.3 van het Burgerlijk Wetboek met een ver-
zoekschrift moeten worden ingeleid, is de rechter bevoegd van de woon-
plaats van de gevolmachtigde of, als deze geen woonplaats in Nederland 
heeft, die van de woonplaats van de verzoeker. Heeft geen van beiden woon-
plaats in Nederland dan is de rechter bevoegd van het werkelijk verblijf van 
de gevolmachtigde of, bij gebreke van een zodanig verblijf, van de verzoe-
ker. 

3. In zaken die volgens titel 3.6 van het Burgerlijk Wetboek met een ver-
zoekschrift moeten worden ingeleid, is de rechter bevoegd van de woon-
plaats van de rechthebbende, vast te stellen met inachtneming van artikel 
12, tweede en derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. 

4. In zaken betreffende een in Nederland opengevallen nalatenschap die 
volgens Boek 4 of titel 3.7 van het Burgerlijk Wetboek met een verzoekschrift 
moeten worden ingeleid, is de rechter van het sterfhuis bevoegd. 

5. In zaken die volgens titel 3.7 van het Burgerlijk Wetboek met een ver-
zoekschrift moeten worden ingeleid en niet reeds onder het vorige lid vallen, 
is de rechter bevoegd van de woonplaats van elke deelgenoot en, als geen 
deelgenoot woonplaats in Nederland heeft, die van het werkelijk verblijf van 
elke deelgenoot. 

6. In zaken die volgens titel 3.8 van het Burgerlijk Wetboek met een ver-
zoekschrift moeten worden ingeleid, is de rechter bevoegd van de woon-
plaats van de vruchtgebruiker of, als deze geen woonplaats in Nederland 
heeft, van de hoofdgerechtigde. Heeft geen van beiden woonplaats in Ne-
derland, dan is de rechter bevoegd van het werkelijk verblijf van de vrucht-
gebruiker of, bij gebreke daarvan, van de hoofdgerechtigde. Hetzelfde geldt 
voor verzoeken die volgens de afdelingen 4.2A.1 en 4.2A.2 van het Burgerlijk 
Wetboek met een verzoekschrift moeten worden ingeleid, behoudens de 
verzoeken betreffende verwerping of vestiging van dit vruchtgebruik zelf. 

7. In zaken betreffende een executie die volgens de tweede en derde titel 
van het Tweede Boek van dit Wetboek of titel 3.9 van het Burgerlijk Wetboek 
worden ingeleid door een verzoekschrift aan de president van de rechtbank 
of aan de kantonrechter is de president of kantonrechter bevoegd, in wiens 
rechtsgebied de te executeren zaken zich geheel of grotendeels bevinden of 
de executie zal geschieden. 

8. Zijn er meer personen wier woonplaats of werkelijk verblijf volgens een 
der voorgaande leden gelijkelijk de bevoegdheid bepaalt, dan zijn de rech-
ters van hun woon- of werkelijke verblijfplaatsen gelijkelijk bevoegd met 
dien verstande dat een door de woonplaats bepaalde bevoegdheid uitsluit 
dat tevens de rechter van het werkelijk verblijf van een andere persoon be-
voegd is. 

9. Wijzen de vorige leden geen bevoegde rechter in Nederland aan, dan is 
de rechter te 's-Gravenhage bevoegd. 
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10. Aan een rechter komt geen rechtsmacht toe, indien het verzoek onvol -
doende aanknoping met de rechtssfeer in Nederland heeft. 

In artikel 429d lid 1 worden de woorden «bij gebreke daarvan» vervangen 
door: bij gebreke van een woonplaats in Nederland. 

Aan l id 1 word t een zin toegevoegd, lu idende: In zaken betreffende een 
nalatenschap vermeldt het verzoekschrift tevens het sterfhuis of de reden 
waarom deze vermeld ing niet mogel i jk is. 

Voorts wordt een n ieuw lid toegevoegd, lu idende: 
4. De indiening van verzoekschriften krachtens de artikelen 459, derde l id, 

461 b, 462, tweede l id, 463, derde l id, 463a, 465,481, eerste l id, 496, tweede 
l id, 506, tweede l id, 700, derde l id, tweede zin, 709, tweede en derde l id, 715, 
tweede l id, derde zin, en 721, tweede zin, kan ook door een deurwaarder ge-
schieden. Hetzelfde geldt voor een verzoekschrift krachtens artikel 797a, der-
de l id, voor zover de bewaring haar grond v indt in een beslag, krachtens arti-
kel 3.9.1.6b, derde l id, van het Burgerli jk Wetboek, indien de executie door 
een pandhouder geschiedt, of krachtens artikel 3.9.2.12 van het Burgerli jk 
Wetboek. Indien een deurwaarder het verzoekschrift indient, geldt zijn kan-
toor als gekozen woonplaats van de verzoeker. 

Aan artikel 429f word t een nieuw l id toegevoegd, lu idende: 
4. Kon de indiening van het verzoekschrift door een deurwaarder geschie-

den, dan kan de opgeroepene ook bij deurwaarder verschi jnen. 

In artikel 429n word t na het tweede lid een nieuw lid ingevoegd, luidende: 
3. De termi jn loopt in zaken die volgens titel 3.6 van het Burgerli jk Wetboek 

met een verzoekschrift moeten worden ingeleid, vanaf de dagteke-
ning van de beschikking, behoudens voor zover het belanghebbenden be-
treft die, hoewel zij ten t i jde van de indiening van het verzoekschrift bekend 
waren, niet bij name en, zo zij toen onbekend waren, in het geheel niet opge-
roepen zijn. Hetzelfde geldt in zaken betreffende executele en vereffening 
van een nalatenschap. 

In artikel 429q worden de woorden «artikel 354,429f, tweede en derde lid» 
vervangen door: artikel 429f, tweede, derde en vierde l id. 

Artikel V. Het opschri f t van het Tweede Boek en de eerste tot en met de 
derde titel van dit boek, bevattende de artikelen 430-562, worden vervangen 
door: 

Tweede Boek. Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging 
van vonnissen, beschikkingen en authentieke akten 

EERSTE TITEL. ALGEMENE REGELS 

Artikel 430. 1. De grossen van in Nederland gewezen vonnissen, van be-
schikkingen van de Nederlandse rechter en van in Nederland verleden au-
thentieke akten kunnen in geheel Nederland worden ten uitvoer gelegd. 

2. Zij moeten aan het hoofd voeren de woorden : In naam des Konings. 
3. Zij kunnen niet worden ten uitvoer gelegd dan na betekening aan de 

parti j tegen wie de executie zich zal r ichten. 

Artikel 431. 1. Behoudens het bepaalde in de artikelen 985-994, kunnen 
noch beslissingen, door vreemde rechters gegeven, noch buiten Nederland 
verleden authentieke akten binnen Nederland ten uitvoer worden gelegd. 

2. De gedingen kunnen opnieuw bij de Nederlandse rechter worden be-
handeld en afgedaan. 

Artikel 431a. Indien de bevoegdheid tot tenui tvoer legging van een execu-
tor iale titel op een ander overgaat, kan de executie eerst worden aangevan-
gen of voortgezet na betekening van deze overgang aan de geëxecuteerde. 
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Artikel 432. Geen vonnis waarvan de voor lop ige tenui tvoer legging niet is 
toegestaan kan tegen een derde worden ten uitvoer gelegd, noch kan daar-
aan door die derde worden voldaan, dan acht dagen na betekening daarvan 
aan de parti j die in het ongeli jk is gesteld, en met over legging van een ver-
klaring van de grif f ier dat er op zijn registers geen hoger beroep of cassatie 
daartegen is aangetekend. 

Artikel 433. De parti j die hoger beroep of beroep in cassatie heeft inge-
steld, heeft de bevoegdheid om daarvan ter grif f ie van het gerecht dat het 
bestreden vonnis heeft u i tgesproken, aantekening te doen houden, met ver-
meld ing der namen van de part i jen, de dagtekening van het vonnis en die 
van het hoger beroep of van de cassatie. 

Artikel 434. De overhandig ing van de executoriale t i te l , waarvan men de 
ui tvoer ing ver langt, aan de deurwaarder, macht igt hem in die zaak tot het 
doen van de gehele executie, uit die titel voortv loeiende, met ui tzondering al-
leen van die bij l i j fsdwang, waartoe een bijzondere vo lmacht vereist wordt . 

Artikel 435. 1. Het staat aan de executant vri j tege l i j ke r t i j d beslag te leg-
gen op alle voor beslag vatbare goederen, waartoe hij bevoegd is zijn vorde-
ring te verhalen. 

2. Hij is verpl icht een beslag dat strekt tot verhaal op een goed dat aan een 
ander dan de schuldenaar toebehoort , en dat ten laste van die ander word t 
gelegd, b innen acht dagen aan de schuldenaar te betekenen. 

Artikel 436. Beslag mag niet worden gelegd op goederen, bestemd voor 
de openbare dienst. 

Artikel 437. Hetgeen omtrent de executie van een goed is bepaald, is van 
overeenkomst ige toepassing op de executie van een beperkt recht op of een 
aandeel in een zodanig goed. 

Artikel 438. 1. Geschil len die in verband met een executie ri jzen, worden 
gebracht voor de rechtbank die naar de gewone regels bevoegd zou zijn, of 
in welker rechtsgebied de inbeslagneming plaatsvindt, zich een of meer van 
de betrokken zaken bevinden of de executie zal geschieden. 

2. Tot het verkr i jgen van een voorziening bij voorraad kan het geschil ook 
worden gebracht in kort geding voor de president van de volgens het eerste 
lid bevoegde rechtbank. Onverminderd zijn overige bevoegdheden kan de 
president desgevorderd de executie schorsen voor een bepaalde t i jd of tot-
dat op het geschil zal zijn beslist, dan wel bepalen dat de executie slechts te-
gen zekerheidstel l ing mag plaatsvinden of worden voortgezet. Hij kan besla-
gen, al of niet tegen zekerheidstel l ing, opheffen. Hij kan gedurende de exe-
cutie herstel bevelen van verzuimde formal i te i ten met bepal ing welke op het 
verzuim gevolgde formal i te i ten opn ieuw moeten worden verr icht en te 
wiens laste de kosten daarvan zullen komen. Hij kan bepalen dat een in het 
geding geroepen derde de voortzet t ing van de executie moet gedogen dan 
wel zijn medewerk ing daaraan moet ver lenen, al dan niet tegen zekerheid-
stell ing door de executant. 

3. Voor zover de zaak zich niet leent voor behandel ing in kort geding, kan 
de president in plaats van de vorder ing af te wijzen de zaak op ver langen van 
de eiser verwi jzen naar de terechtzit t ing van de rechtbank met bepal ing van 
het t i jdst ip waarop zij ter rolle moet worden uitgeroepen en de eiser voor eis 
kan concluderen. Op ver langen van de eiser kan de president tevens bepalen 
dat voor het vervolg de regels geldende na dagvaarding op verkorte te rmi jn 
van toepassing zullen zijn. Tegen een gedaagde die op voormeld t i jdst ip niet 
verschi jnt en ook voor de president niet bij prucureur is verschenen, word t 
slechts verstek ver leend, zo hij tegen dit t i jdst ip bij exploi t is opgeroepen met 
inachtneming van de voor dagvaarding voorgeschreven te rmi jn , dan we l van 
de termi jn die op ver langen van de eiser door de president bepaald is. 
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4. De deurwaarder die met de executie is belast en daarbij op een be-
zwaar stuit dat een onverwijlde voorziening nodig maakt, kan zich met een 
daarvan door hem opgemaakt proces-verbaal bij de president vervoegen 
ten einde deze in kort geding tussen de betrokken partijen te doen beslissen. 
De president zal de behandeling aanhouden tot de partijen zijn opgeroepen, 
tenzij hij, gelet op de aard van het bezwaar, een onmiddellijke beslissing ge-
boden acht. De deurwaarder die zijn voormelde bevoegdheid zonder in-
stemming van de executant uitoefent, kan persoonlijk in de kosten worden 
veroordeeld, indien deze uitoefening nodeloos was. 

5. Verzet tegen de executie door de derde geschiedt door dagvaarding 
van zowel de executant als de geëxecuteerde. 

Artikel 438a. Aan een in verband met de executie volgens wettelijk voor-
schrift gekozen woonplaats kunnen alle betekeningen en exploiten worden 
gedaan, zelfs van verzet, hoger beroep en cassatie. 

TWEEDE TITEL. VAN DE GERECHTELIJKE TENUITVOERLEGGING OP 
GOEDEREN DIE GEEN REGISTERGOEDEREN ZIJN 

Eerste Afdeling. Van executoriaal beslag op roerende zaken die geen 
registergoederen zijn 

Artikel 439. 1. Het beslag op roerende zaken die geen registergoederen 
zijn, moet worden voorafgegaan door een exploit van een deurwaarder, 
houdende bevel om binnen twee dagen aan de executoriale titel te voldoen. 
Eerst na verloop van die termijn kan het beslag worden gelegd. Indien daar-
toe gronden zijn, kan de president van de rechtbank, ook op mondeling ver-
zoek van de deurwaarder, die termijn inkorten. 

2. Indien bij het betekenen van de executoriale titel tevens het voorge-
schreven bevel is gedaan, wordt geen afzonderlijk bevel vereist. 

3. Bij het bevel of de betekening moet de executant tot het uiteinde der 
executie woonplaats kiezen ten kantore van de deurwaarder, zulks op straffe 
van nietigheid van het exploit. Tevens kan woonplaats worden gekozen in 
Nederland ten kantore van een advocaat. 

Artikel 440. 1, Het beslag wordt gelegd bij een exploit van een deurwaar-
der dat, behalve de gewone formaliteiten, op straffe van nietigheid inhoudt: 

a. de vermelding van de voornaam, naam en woonplaats van de execu-
tant en de naam en woonplaats van de geëxecuteerde; 

b. de vermelding van de executoriale titel uit hoofde waarvan het beslag 
wordt gelegd; 

c. indien het beslag wordt gelegd buiten het arrondissement waarin over-
eenkomstig artikel 439, derde lid, woonplaats is gekozen, een keuze van 
woonplaats ten kantore van de deurwaarder die het beslag legt. 

2. De deurwaarder kan zich doen bijstaan door een of twee getuigen, wier 
naam en woonplaats hij in dat geval in het proces-verbaal zal vermelden en 
die dat stuk mede zullen tekenen. 

Artikel 441. 1. Het beslag kan slechts worden gedaan voor een vordering 
waarvan het geldelijk beloop bepaalbaar is. 

2. Indien de vordering niet is vereffend, worden na het beslag alle verdere 
vervolgingen gestaakt, totdat de vereffening is geschied. 

Artikel 443. 1. De deurwaarder zal dadelijk, of uiterlijk op de volgende 
dag overgaan tot de meer bijzondere aanduiding der zaken die hij in beslag 
neemt, en zal deze op het door hem daarvan onverwijld op te maken pro-
ces-verbaal nauwkeurig beschrijven met opgave van hun getal, gewicht en 
maat overeenkomstig hun aard. Het proces-verbaal wordt binnen drie dagen 
na de inbeslagneming betekend aan de geëxecuteerde en, als er een be-
waarder is, ook aan deze. 
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2. De executant mag bij de inbeslagneming niet tegenwoord ig zijn dan in 
geval de deurwaarder zulks ter aanwi jz ing van de in beslag te nemen zaken 
noodzakelijk acht. 

Artikel 444. Indien de deuren gesloten zijn, of de opening daarvan gewei-
gerd word t , gelijk mede indien geweigerd word t enige kamer of stuk huis-
raad te openen, alsmede wanneer bij n iet - tegenwoordigheid van de geëxe-
cuteerde er n iemand gevonden word t om hem te ver tegenwoord igen, zal de 
deurwaarder zich vervoegen bi j de burgemeester der gemeente in wiens te-
genwoord ighe id de opening van de deuren en van het huisraad, zal gedaan 
worden. De burgemeester kan zich in gemeenten met gemeentepol i t ie doen 
ver tegenwoord igen door een commissar is , een hoofdinspecteur, een in-
specteur van gemeentepol i t ie of door een pol i t ieambtenaar van lagere rang, 
indien deze de vervanger is van de korpschef van gemeentepol i t ie. In ge-
meenten met ri jkspolit ie kan de burgemeester zich doen ver tegenwoord igen 
door de groepscommandant van het korps ri jkspolit ie of diens vervanger of 
door de postcommandant van het korps ri jkspolit ie. Van de tegenwoord ig-
heid van een der genoemde ambtenaren en van hetgeen in zijn bi jzi jn, uit 
kracht van dit en de volgende drie art ikelen, is verr icht, zal meld ing gemaakt 
worden in het proces-verbaal van beslag. 

Artikel 444a. 1. Indien er redeli jk vermoeden bestaat, dat in beslag te ne-
men zaken zich bevinden op een plaats, van een derde gehuurd of op andere 
wijze in gebruik verkregen, zodanig dat voor de toegang de medewerk ing 
van de derde nodig blijft, zal de deurwaarder, ingeval van weiger ing van de 
geëxecuteerde of de derde om de deuren, welke tot de plaats toegang ge-
ven, te openen, handelen, zoals in het vor ige artikel is bepaald. Met weige-
ring staat gelijk afwezigheid na behoorl i jke sommat ie om persoonli jk of bij 
gemacht igde te verschi jnen o m de deuren te openen. De deurwaarder kan 
inmiddels door een bewaarder beletten, dat van de plaats iets word t wegge-
nomen. 

2. De derde is gehouden de deurwaarder op vertoon van de t i te l , uit 
krachte waarvan het beslag word t gelegd, aanwijzing te doen van de ver-
huurde of op andere wijze in gebruik gegeven ruimte. 

3. Zij die van het verhuren of op andere wijze in gebruik geven, als be-
doeld in de vor ige leden, een bedri j f maken, zijn verpl icht desgewenst de 
deurwaarder inzage te geven van het register of de stukken, waar in de ge-
bruikers zijn vermeld. 

4. Van het ogenblik, dat de deurwaarder zich tot de derde heeft gewend 
om tot de inbeslagneming ingevolge dit artikel te komen, mag de derde de 
geëxecuteerde toegang tot de ru imte niet meer verlenen dan in tegenwoor-
digheid van de deurwaarder. 

Artikel 444b. 1. Indien de derde niet voldoet aan enige hem bij het twee-
de, derde en vierde lid van het vor ige artikel opgelegde verpl icht ing, kan hij 
worden veroordeeld tot vo ldoen ing van het bedrag der vorder ing, waarvoor 
het beslag wordt gelegd, met rente en kosten. 

2. De schade, welke de derde li jdt door het openbreken der deuren, word t , 
indien dit niet aan hem te wi j ten is, hem vergoed door de executant, behou-
dens het verhaal van deze op de geëxecuteerde, indien daartoe gronden 
aanwezig zijn. De derde kan ver langen, dat, alvorens tot het openmaken der 
deuren word t overgegaan, zekerheid word t gesteld voor de vo ldoening der 
hem verschuldigde schadevergoeding. 

3. De deurwaarder en de ambtenaar, in artikel 444 genoemd, zijn tot ge-
he imhouding verpl icht nopens de inhoud van het register en de stukken, be-
doeld in het derde lid van het vor ige art ikel; echter wat de geëxecuteerde 
betreft, voor zover niet anders is vereist voor een behoorl i jke vervul l ing van 
hun taak te dezen. 

Artikel 445. Indien er bij de inbeslagneming gereed geld word t gevonden, 
zal het getal en de geldsoort vermeld wo rden ; de deurwaarder zal het geld 
benevens alle aandeelbewijzen, effecten en verder geldswaarde hebbend 
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papier aan een door hem aan te wi jzen volgens de Wet toezicht kredietwe-
zen ingeschreven krediet instel l ing of door zodanige krediet instel l ing gega-
randeerd effectenbewaarbedri j f of aan de Nederlandsche Bank N.V. in ge-
rechtelijke bewar ing geven, tenzi j de executant en geëxecuteerde omtrent 
een andere plaats van bewar ing mochten zijn overeengekomen. De bewa-
ring geschiedt ten name van de deurwaarder onder vermeld ing van het be-
slag, van de executant en van de geëxecuteerde. 

Artikel 446. 1. De deurwaarder kan ook andere zaken dan die bedoeld in 
het vor ige artikel aan een door hem aan te wijzen geschikte bewaarder in ge-
rechteli jke bewaring geven, indien dit voor het behoud van deze zaken rede-
li jkerwijze noodzakeli jk is. De tweede zin van het vor ige artikel is van toepas-
sing. 

2. De deurwaarder maakt van de inbewar inggeving een afzonderl i jk pro-
ces-verbaal op, dat b innen drie dagen na de inbewar inggeving word t bete-
kend aan de geëxecuteerde en aan de bewaarder. 

Artikel 447. Geen beslag op roerende zaken mag, uit welken hoofde ook, 
gedaan worden : 

1° op het nodige bed en beddegoed van de geëxecuteerde en de inwo-
nende leden van zijn gezin en op de kleren, waarmee zij gekleed en gedekt 
z i jn; 

2° op de gereedschappen van ambachtsl ieden en werk l ieden, tot hun per-
soonli jk bedrijf behorende; 

3° op de in het huis voorhanden zijnde voorraad van spijs en drank, die-
nende tot de behoefte van het huisgezin, gedurende een maand; 

4° op het ingevolge de artikelen 320c, 320q of 320t in de kas der gerechte-
lijke consignaties gestorte bedrag. 

Artikel 448. 1. Evenmin kan beslag worden gelegd op de boeken die de 
geëxecuteerde nodig heeft voor zijn beroep, en op de werktu igen en gereed-
schappen, dienend tot enig onderwi js of de beoefening van kunsten en we-
tenschappen, telkens tot een bij a lgemene maatregel van bestuur vast te 
stellen bedrag en te zijner keuze. 

2. De in het eerste lid bedoelde zaken kunnen wel in beslag worden geno-
men voor vorder ingen: 

1° wegens levensbehoeften verstrekt aan de geëxecuteerde en de inwo-
nende leden van zijn gezin; 

2° ter zake van de vervaardig ing of het herstel van deze zaken of de ver-
koop daarvan aan de geëxecuteerde. 

Artikel 449. Dag en uur van de verkoop van de in beslag genomen zaken 
worden aan de geëxecuteerde betekend hetzij tezamen met het proces-ver-
baal van inbeslagneming hetzij b innen drie dagen na de betekening daar-
van. 

Artikel 451. 1. Indien beesten of werktuigen voor de landbouw, of vruch-
ten te velde welke reeds van de grond zijn afgescheiden, zijn in beslag geno-
men, kan de kantonrechter, op verzoek van de executant, en na verhoor of 
behoorl i jke oproeping van de geëxecuteerde, een geschikte persoon aan-
stel len, ten einde voor de nodige bedri j fsvoering, verzorging of inzamel ing 
zorg te dragen. 

2. Tegen een toewi jzende beschikking krachtens het vor ige lid is geen ho-
gere voorziening toegelaten. 

Artikel 453a. 1. Een verv reemding, bezwaring, onderbewindste l l ing of 
verhur ing van de zaak, tot stand gekomen nadat deze in beslag genomen is, 
kan niet tegen de beslaglegger worden ingeroepen. 

2. Rechten door een derde anders dan om niet verkregen, worden geëer-
biedigd, mits de zaak in zijn handen is gekomen en hij toen te goeder t rouw 
was. 
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Artikel 455. 1. Nog niet verantwoorde en afgedragen baten, voortge-
bracht door de in beslag genomen zaken, vallen mede onder het beslag en 
moeten aan de deurwaarder worden verantwoord en op zijn verlangen aan 
hem worden afgedragen, een en ander behoudens de rechten van derden, 
die de executant moet eerbiedigen. 

2. Bestaat de bate in een vordering op een derde dan valt zij niet onder het 
beslag dan nadat het beslag aan de derde is betekend. De artikelen 475c, 476 
en 478 zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 455a. 1. Vorderingen tot vergoeding die na inbeslagneming in de 
plaats van de beslagen zaak zijn getreden, daaronder begrepen vorderingen 
ter zake van waardevermindering van de zaak, vallen, nadat het beslag aan 
de schuldenaar uit die vordering is betekend, eveneens onder het beslag, 
behoudens de rechten van derden, die de executant moet eerbiedigen. Zij 
moeten op verlangen van de deurwaarder aan hem worden voldaan. 

2. De artikelen 475c, 476 en 478 zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 456. 1. Treft het beslag een zaak die geheel of ten dele aan een an-
dertoebehoort of waarop een recht van een ander rust dat de executant 
moet eerbiedigen, dan kan deze ander zich tegen verkoop waarbij zijn recht 
niet in acht wordt genomen tot op het tijdstip van verkoop verzetten. 

2. De eiser die in het ongelijk wordt gesteld, zal op vordering van de exe-
cutant, zo daartoe gronden zijn, tot schadevergoeding worden veroordeeld. 

Artikel 456a. 1. Hij die recht op overdracht van de zaak heeft krachtens ar-
tikel 3.4.2.3a van het Burgerlijk Wetboek, kan tot het tijdstip van de verkoop 
van de executant en de geëxecuteerde overdracht overeenkomstig dat arti-
kel verlangen. 

2. Voor de toepassing van artikel 3.4.2.3a, derde lid, wordt de waarde die 
moet worden vergoed of waarvoor zekerheid moet worden gesteld, vervan-
gen door het bedrag dat de zaak bij de executie naar schatting zou hebben 
opgebracht tot ten hoogste het geschatte bedrag van de vordering waarvoor 
het beslag ligt. De vergoeding of zekerheidstelling geschiedt aan de deur-
waarder en het beslag rust mede op het aan deze betaalde of te betalen be-
drag. Is dit bedrag lager dan de vergoeding waarop de geëxecuteerde zon-
der het beslag recht zou hebben gehad, dan heeft hij jegens degene die 
overdracht vordert, recht op vergoeding van het verschil, mits hij deze bin-
nen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde vordering opgave van deze 
vergoeding doet. 

3. De executant kan de in artikel 3.4.2.3a, vierde lid, bedoelde termijn stel-
len. 

Artikel 457. 1. Op de in beslag genomen zaken kan tot op het tijdstip van 
de verkoop opnieuw beslag worden gelegd. De beslaglegger is verplicht een 
zodanig beslag onverwijld te betekenen aan de deurwaarder die het eerdere 
beslag heeft gelegd en, zo deze er is, aan de gerechtelijke bewaarder, met 
vermelding van de aard van de vordering en van het beloop van het bedrag 
waarvoor het nieuwe beslag is gelegd of, indien de vordering nog niet is ver-
effend, van het geschatte bedrag. 

2. Indien onder een beslag vorderingen tot vergoeding vallen, die voor in 
beslag genomen zaken in de plaats zijn getreden, worden deze ook door vol-
gende beslagen op die zaken getroffen. Is een in beslag genomen zaak verlo-
ren gegaan, dan kan opdie vorderingen tot op het tijdstip van de inning daar-
van beslag worden gelegd met inachtneming van dezelfde formaliteiten als 
wanneer deze zaak zich nog onder de schuldenaar zou hebben bevonden. 

Artikel 458. 1, Indien op de zaak meer beslagen zijn gelegd, wordt zij ver-
kocht door de beslaglegger die het oudste executoriale beslag heeft gelegd. 

2. Rust op een zaak een beperkt recht dat deze beslaglegger moet eerbie-
digen, maar dat niet aan een latere beslaglegger kan worden tegengewor-
pen, dan wordt de zaak vrij van het beperkte recht verkocht, indien deze laat-
ste beslaglegger aan de executant, de geëxecuteerde en de beperkt gerech-
tigde bij exploit mededeelt dit te verlangen. 
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Artikel 459. 1. Indien de executant in gebreke blijft om binnen vier weken 
na af loop van de in artikel 462 bedoelde termi jn de verkoop tot stand te bren-
gen, kan iedere beslaglegger die een executoriale titel heeft, de executie van 
de door hem in beslag genomen zaken overnemen door zulks bij exploi t aan 
de ecexutant en de geëxecuteerde aan te zeggen. 

2. De overneming kan niet geschieden dan nadat aan de executant schrif-
telijk een redelijke termi jn is gesteld om alsnog tot verkoop over te gaan. 

3. Indien er meer beslagleggers zijn die de overneming ver langen, is 
slechts degene die het oudste executoriale beslag heeft gelegd, daartoe be-
voegd, tenzij de president van de rechtbank op verzoek van de meest gerede 
partij anders beslist. 

4. Tegen beschikkingen krachtens het vor ige lid is geen hogere voorzie-
ning toegelaten. 

Artikel 461a. 1, Indien de in beslag genomen zaak is verpand en de pand-
houder bevoegd is tot executie over te gaan, kan hi j , zo nodig overeenkom-
stig artikel 496 afgifte van de zaak vorderende, de executie overnemen en 
zelf executeren met inachtneming van de bepalingen betreffende executie 
krachtens pandrecht. 

2. Rusten op een zaak meer pandrechten, dan komt deze bevoegdheid uit-
sluitend toe aan de hoogst gerangschikte pandhouder, die tot executie 
wenst over te gaan. 

3. De pandhouder, die van deze bevoegdheid gebruik w i l maken, dient 
zulks uiterli jk op het t i jdst ip van de verkoop bij exploit aan de beslaglegger, 
aan te zeggen met opgave van de termi jn binnen welke hij tot verkoop zal 
overgaan. 

4. Zolang geen aanzegging als voormeld plaatsvindt, blijft de beslagleg-
ger bevoegd de executie voor t te zetten. 

Artikel 461b. 1. Indien de pandhouder de in het derde lid van het vor ige 
artikel bedoelde termi jn te lang stelt dan wel binnen die termi jn niet tot ver-
koop overgaat, kan de president van de rechtbank op verzoek van de beslag-
legger een termi jn bepalen binnen welke de pandhouder uiterli jk tot de ver-
koop moet overgaan. Volgt binnen die termi jn geen verkoop, dan is de exe-
cutant met uitsluit ing van de pandhouder bevoegd met de executie voor t te 
gaan. 

2. Tegen een beschikking krachtens het vor ige lid is geen hogere voorzie-
ning toegelaten. 

Artikel 461c. De schuldeiser die vóór het beslag ten aanzien van in beslag 
genomen zaken het beding, bedoeld in artikel 3.9.2.14a van het Burgerli jk 
Wetboek heeft gemaakt en van de in het tweede lid van dat artikel bedoelde 
bevoegdheid tot gezamenli jke executie gebruik w i l maken, kan de executie 
overeenkomstig artikel 461a overnemen. De artikelen 544-548 zijn op de exe-
cutie van deze zaken van toepassing. 

Artikel 461d. Bevindt de in beslag genomen zaak zich onder een derde en 
beroept deze zich erop dat hij het beslag wegens de vorm ervan of wegens 
een hem ten aanzien van de zaak toekomend recht niet behoeft te du lden, 
dan dienen bij het beslag, voor zover de executant de executie zonder eer-
biediging van het ingeroepen recht of bevoegdheid wenst door te zetten, de 
regels betreffende het derden-beslag uit de tweede afdeling te worden ge-
vo lgd , met dien verstande dat het reeds gelegde beslag geldt als een uitslui-
tend op die zaken gelegd derdenbeslag en vervalt indien niet binnen drie da-
gen nadat het is gelegd, aan de derde een formul ier in tweevoud als bedoeld 
in artikel 475, is betekend. 

Artikel 462. 1. De verkoop der in beslag genomen zaken mag geen plaats 
hebben vóór vier weken, te rekenen van de dag van de betekening aan de 
geëxecuteerde van het proces-verbaal, bedoeld in artikel 443, zulks op straf-
fe van schadevergoeding. 
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2. Deze termi jn kan verkort worden bij onder l inge toes temming van par-
t i jen of ook ten verzoeke van de meest gerede partij door de president van 
de rechtbank. 

Artikel 463. 1. De verkoop zal in het openbaar worden gehouden ten 
overstaan van de deurwaarder en op een door deze daartoe aan te wijzen 
b innen zijn ambtsgebied gelegen plaats. 

2. Is de in beslag genomen zaak op een markt of beurs verhandelbaar, 
dan kan de verkoop in afwi jk ing van de artikelen 464-466 en 469 geschieden 
op die markt door tussenkomst van een makelaar in het vak of ter beurze 
door die van een bevoegde tussenpersoon overeenkomst ig de regels en ge-
bruiken die aldaar voor een gewone verkoop gelden. 

3. De president van de rechtbank kan ten verzoeke van de beslaglegger of 
de geëxecuteerde een verkoop als in het vor ige lid bedoeld ook bepalen ten 
aanzien van effecten aan toonder die niet ter beurze verhandelbaar zi jn. 

Artikel 463a. Geschil len over de vei lcondi t iën, over de wijze van verkoop 
of over dag, uur of plaats daarvan worden op verzoek van de meest gerede 
parti j of de deurwaarder beslist door de president van de rechtbank, onver-
minderd de bevoegdheid van hen wier rechten bij de executie niet worden 
geëerb iedigd, zich daartegen overeenkomst ig artikel 438 te verzetten. 

Artikel 463b. Tegen beschikkingen krachtens de artikelen 462, tweede l id , 
463, derde l id , en 463a is geen hogere voorziening toegelaten. 

Artikel 464. 1. In de gemeente binnen welke de verkoop zal geschieden, 
zul len, ter plaatse daartoe bestemd, bi l jetten worden aangeslagen, houden-
de aanduid ing van de plaats, de dag en het uur van de verkoop, alsmede van 
de aard van de zaken, doch zonder vermeld ing van nadere bi jzonderheden. 

2. De bi l jetten worden in elk geval aangeslagen aan de plaats waar de za-
ken zich bevinden en aan die waar de verkoop zal plaatsvinden. 

Artikel 465. 1. Het aanslaan der bi l jetten moet geschieden na de in artikel 
449 bedoelde betekening en tenminste vier dagen vóór de verkoop, tenzij 
die te rmi jn door de president van de rechtbank ten verzoeke van de meest 
gerede parti j is verkort. 

2. Tegen een beschikking krachtens het vor ige lid is geen hogere voorzie-
ning toegelaten. 

Artikel 466. 1. De verkoop zal daarenboven worden bekend gemaakt in 
een dagblad van de plaats waar de verkoping zal geschieden, en bij gebreke 
van zodanig dagblad, in dat van een naburige plaats. 

2. Deze bekendmaking word t echter niet vereist, indien het bedrag der in 
beslag genomen zaken klaarbli jkeli jk minder dan vier honderd gulden be-
draagt. 

Artikel 467. De deurwaarder zal aan de voet van zijn proces-verbaal van 
beslag aantekening moeten doen van het aanslaan der bi l jetten en van de 
bekendmaking van de verkoop. 

Artikel 469. 1. De verkoop word t gehouden bij opbod en de toewi jz ing zal 
geschieden aan de meestbiedende en tegen gerede betal ing in handen van 
de deurwaarder. 

2. De deurwaarder is bevoegd te vorderen, dat hem door elke bieder de 
geboden koopsom word t ter hand gesteld en mag deze onder zich houden, 
totdat de zaak is toegewezen. 

3. Stelt een bieder, na de in het vor ige lid bedoelde vorder ing, de gebo-
den koopsom niet aan de deurwaarder ter hand, dan word t zijn bod niet aan-
genomen en word t hij gedurende de gehele verkoping niet meer als bieder 
toegelaten. 
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4. Bij de toewi jz ing wordt geen rekening gehouden met biedingen die in-
gevolge het vor ige lid niet mogen worden aangenomen. 

5. Bij gebreke van betaling zal de zaak terstond weer verkocht worden ten 
laste van hem wien zij toegewezen is. 

Artikel 470. 1. Men zal met de verkoop der in beslag genomen zaken niet 
verder gaan dan nodig is om een opbrengst te verkr i jgen, die voor betaling 
van de schulden en kosten voldoende is. 

2. Te dien einde kan de geëxecuteerde de orde regelen, volgens welke de 
zaken zullen worden verkocht. 

Artikel 474. De deurwaarder is verantwoordel i jk voor de verkregen op-
brengst en voldoet daaruit onverwi j ld de kosten van de executie. Hij ver-
meldt in zijn proces-verbaal de namen en woonplaatsen der kopers. 

Eerste Afdeling A. Van executoriaal beslag op rechten aan toonder of order, 
aandelen op naam en effecten op naam, die geen aandelen zijn 

Artikel 474a. 1. Het beslag op rechten aan toonder of order geschiedt 
door beslag op het papier. De eerste afdel ing is van overeenkomst ige toe-
passing, tenzij uit de betreffende bepal ing in verband met de aard van het 
recht anders volgt. Indien het recht bestaat in een opeisbare vorder ing, kan 
de executant in plaats van tot verkoop overeenkomst ig de eerste afdeling 
over te gaan, de executie ook voortzetten door beslag onder derden over-
eenkomstig de tweede afdel ing. 

2. Is ter vol tooi ing van de executie endossement vereist, dan kan dit door 
de deurwaarder die met de verkoop is belast, in zijn hoedanigheid van deur-
waarder worden gesteld onder vermeld ing van «ter executie». 

3. Ingeval van verkoop moeten de voormelde rechten op de bil jetten als 
bedoeld in artikel 464 worden omschreven, met opgave van de naam van 
degene jegens wie het recht bestaat, van de aard van het recht, van het be-
drag van de vorder ing waarin het recht bestaat en van de renten welke daar-
bij mochten zijn bepaald. 

Artikel 474aa. 1, De executie van andere aandelen op naam dan die be-
doeld in de volgende afdelingen en van effecten op naam die geen aandelen 
zijn, geschiedt met overeenkomstige toepassing van die afdel ing, tenzij uit 
de betreffende bepaling in verband met de aard van het aandeel of effect an-
ders voortv loei t . 

2. Lidmaatschapsrechten in verenigingen worden als effecten op naam 
aangemerkt, indien zij voor vervreemding vatbaar zijn. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op inschri jv ingen in de Grootboe-
ken der Nationale Schuld, waarop de bepalingen van de Grootboekwet on-
verminderd van toepassing bl i jven. 

Artikel 474b. 1. Nog niet aan de geëxecuteerde verantwoorde en afge-
dragen baten, die voortv loeien uit een recht aan toonder of order, een aan-
deel op naam of een effect op naam dat geen aandeel is, en die bestaan in 
geld of andere waarden, vallen mede onder het beslag en moeten aan de 
deurwaarder worden verantwoord en op zijn ver langen aan hem worden af-
gedragen, een en ander behoudens de rechten van derden die de executant 
moet eerbiedigen. 

2. Aan de schuldenaar die de in het eerste lid bedoelde baten heeft uitge-
keerd aan hem die zich door middel van het toonder- of orderpapier als ge-
recht igd tot die baten heeft gelegi t imeerd, kan evenwel dit beslag niet wor-
den tegengeworpen. 

3. De artikelen 475c, 476 en 478 zijn van overeenkomst ige toepassing. 
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Artikel 474ba. Het stemrecht verbonden aan een in beslag genomen goed 
als bedoeld in het vorige artikel, en andere aan een zodanig goed verbonden 
bevoegdheden die niet onder het vorige artikel vallen, blijven gedurende het 
beslag bij de geëxecuteerde. Desgevraagd is de bewaarder of, als deze ont-
breekt, de deurwaarder verplicht hem daartoe een bewijsstuk af te geven en 
verder het nodige te verrichten om hem in de gelegenheid te stellen tot het 
uitoefenen van deze rechten. 

Artikel 474bb. 1. Rechten waarvan de executie niet elders geregeld is, en 
niet opeisbare rechten waarop beslag onder derden mogelijk is, kunnen met 
overeenkomstige toepassing van de eerste afdeling worden geëxecuteerd, 
tenzij uit de wet of de aard van het recht anders volgt. 

2. De artikelen 474b en ba zijn onder hetzelfde voorbehoud van overeen-
komstige toepassing. 

3. Gaat het om een recht dat jegens een derde moet worden uitgeoefend, 
dan is voor het beslag tevens betekening van het beslagexploit aan de derde 
vereist. 

4. Indien door een zodanige executie van een niet opeisbaar recht waarop 
beslag onder derden mogelijk is, de geëxecuteerde of een andere belang-
hebbende onredelijk wordt benadeeld, beveelt de president op diens vorde-
ring dat de executie wordt gestaakt. 

Eerste Afdeling B. Van executoriaal beslag op aandelen op naam in 
naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid 

Artikel 474c. 1. Onverminderd het bepaalde in het achtste lid van dit arti-
kel geschiedt het beslag op aandelen op naam in een naamloze vennoot-
schap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij exploit 
van een deurwaarder dat, behalve de gewone formaliteiten, op straffe van 
nietigheid inhoudt: 

a. een aanzegging aan de vennootschap van de inbeslagneming; 
b. de vermelding van de voornaam, naam en woonplaats van de execu-

tant en de naam en woonplaats van de geëxecuteerde; 
c. de vermelding van de executoriale titel uit hoofde waarvan het beslag 

wordt gelegd; 
d. een keuze van woonplaats ten kantore van de deurwaarder. 
2. De deurwaarder vermeldt in zijn proces-verbaal zo mogelijk het getal 

en de nummers der in beslag genomen aandelen. 
3. Aan de vennootschap zal afschrift worden gelaten van het beslagex-

ploit en van de executoriale titel uit hoofde waarvan het beslag wordt ge-
legd. 

4. In het register van aandeelhouders wordt terstond een namens de ven-
nootschap ondertekende en door de deurwaarder mede-ondertekende aan-
tekening geplaatst vermeldende de datum en het tijdstip van het gelegde be-
slag, de naam van de beslaglegger en het getal en zo mogelijk de nummers 
der in beslag genomen aandelen. 

5. De vennootschap en een ieder die toegang heeft tot de ruimte waar het re-
gister van aandeelhouders wordt bewaard, zijn verplicht hun medewerking 
aan de bepaling van het vorige lid te verlenen. Indien geen register bestaat, 
vermeldt de deurwaarder dit in zijn proces-verbaal. 

6. Indien voor de in beslag genomen aandelen aandeelbewijzen zijn uit-
gegeven, is de vennootschap verplicht, op verlangen van de deurwaarder, 
hem daarvan bij het uitbrengen van het exploit mededeling te doen. 

7. Bij gebreke van enige medewerking als bedoeld in de drie voorafgaan-
de leden is artikel 444b van overeenkomstige toepassing. 

8. Indien het betreft aandelen op naam, waaromtrent de statuten der ven-
nootschap voorschrijven, dat voor vervreemding daarvan al dan niet onder 
bepaalde omstandigheden inlevering van het aandeelbewijs bij de vennoot-
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schap of afgifte van zodanig bewijs aan de verkrijger vereist is teneinde leve-
ring door betekening mogelijk te maken, geschiedt het beslag bij exploit van 
een deurwaarder met aanzegging als in het eerste lid vermeld na vooraf-
gaande inbeslagneming van de desbetreffende aandeelbewijzen op de wijze 
als omschreven in de eerste afdeling. Deze inbeslagneming en de bewaarge-
ving, bedoeld in artikel 445, zullen onder verwijzing naar de akten of proces-
sen-verbaal, bedoeld in de artikelen 440 en 443, in het exploit worden ver-
meld. 

Artikel 474d. 1. De deurwaarder zal van het gelegde beslag onverwijld, 
zo mogelijk op dezelfde dag, schriftelijk mededeling doen aan de geëxecu-
teerde. 

2. Daarenboven moet, op straffe van verval van het beslag, een afschrift 
van het exploit binnen acht dagen na het beslag, aan de geëxecuteerde wor-
den betekend. 

3. Indien voor de in beslag genomen aandelen aandeelbewijzen zijn uit-
gegeven, is de geëxecuteerde verplicht aan de deurwaarder, zo mogelijk 
reeds bij de betekening van het exploit van beslag, de aandeelbewijzen met 
de eventueel daarbij behorende dividendbewijzen en talons ter hand te stel-
len of het nodige te verrichten opdat deze stukken hem ter hand gesteld wor-
den. Indien voor die terhandstelling de medewerking van een derde vereist 
is, is die derde verplicht zijn medewerking tegen vergoeding der kosten te 
verlenen. Bij gebreke van medewerking van de derde is artikel 444b van 
overeenkomstige toepassing. 

4. De deurwaarder zal, in afwachting van de executoriale verkoop, met die 
stukken handelen als bepaald in artikel 445. 

Artikel 474e. De in beslag genomen aandelen kunnen niet ten nadele van 
de beslaglegger worden vervreemd, bezwaard of onder bewind gesteld. 

Artikel 474f. Binnen acht dagen na het beslag zal de vennootschap aan de 
deurwaarder schriftelijk mededeling doen van rechten die vóór het exploit 
reeds op de in beslag genomen aandelen mochten zijn gevestigd, onder op-
gave van de namen en woonplaatsen der gerechtigden. 

Artikel 474g. 1. Binnen één maand na het exploit van beslag zal de be-
slaglegger, op straffe van verval van het gelegde beslag, aan de rechtbank 
van het arrondissement waarin hij bij het beslagexploit woonplaats heeft ge-
kozen, zo mogelijk onder overlegging van de mededeling bedoeld in het 
voorgaande artikel en de statuten der vennootschap, verzoeken bij beschik-
king te bepalen, dat en binnen welke termijn tot verkoop en overdracht van 
de in beslag genomen aandelen kan worden overgegaan. 

2. De rechtbank gelast alvorens de gevraagde beschikking te geven de op-
roeping van de deurwaarder, de beslaglegger, de geëxecuteerde, de ven-
nootschap, en, zo zij dit nodig acht, van verdere belanghebbenden, om op 
het verzoek te worden gehoord. Verzet tegen de verkoop door derden-recht-
hebbenden, kan uitsluitend geschieden door tijdige indiening van een daar-
toe strekkend verzoekschrift, waarvan afschrift wordt betekend aan de be-
slaglegger en aan de deurwaarder, die het beslag heeft gelegd. 

3. De rechtbank zal in haar beschikking bepalen op welke wijze en onder 
welke voorwaarden de verkoop en overdracht dienen te geschieden. 

4. De wettelijke en statutaire bepalingen ter zake van vervreemding van 
aandelen moeten worden in acht genomen, met dien verstande, dat alle ten 
aanzien van de vervreemding aan de aandeelhouder toekomende rechten 
en op hem drukkende verplichtingen worden uitgeoefend en nagekomen 
door de deurwaarder. Ook de beschikking der rechtbank zal ten aanzien van 
deze wettelijke en statutaire bepalingen geen afwijkingen mogen inhouden 
behoudens voor zover inachtneming van deze bepalingen de executoriale 
verkoop onmogelijk zou maken. 
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Artikel 474ga. 1. Hij die recht op overdracht van het aandeel heeft krach-
tens artikel 3.4.2.3b, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, kan tot het tijd-
stip van de verkoop van de executant en de geëxecuteerde overdracht over-
eenkomstig dat artikel verlangen. 

2. Het beslag rust mede op de uit hoofde van artikel 3.4.2.3b, tweede lid, 
betaalde of verschuldigde schadevergoeding. Deze wordt voldaan aan de 
deurwaarder. 

3. De executant kan de in artikel 3.4.2.3b, derde lid, bedoelde termijn stel-
len. 

Artikel 474h. 1. Van de verkoop wordt door de deurwaarder proces-ver-
baal opgemaakt. De koopprijs wordt de deurwaarder ter hand gesteld. 

2. De levering van de aandelen heeft plaats door betekening van dat pro-
ces-verbaal en van de grosse der door de rechtbank gegeven beschikking 
aan de vennootschap. Indien het aandelen betreft ten aanzien waarvan de 
statuten der vennootschap voorschriften bevatten als bedoeld in artikel 
474c, achtste lid, geschiedt de levering door betekening van de akte en gros-
se voormeld en inlevering van het aandeelbewijs bij de vennootschap. 

3. In het register van aandeelhouders wordt de dag der levering aangete-
kend. 

4. Indien ten aanzien van andere aandelen dan die bedoeld in de laatste 
zin van het tweede lid van dit artikel de verkrijger daarvan niet de beschik-
king heeft kunnen krijgen over de aandeelbewijzen met de eventueel daarbij 
behorende dividendbewijzen en talons op naam, zal de vennootschap hem 
daarvan desverlangd en op zijn kosten duplicaten afgeven. Door de uitgifte 
der duplicaten verliezen de oorspronkelijke stukken hun geldigheid. Indien 
de bedoelde verkrijger niet de beschikking heeft kunnen krijgen over de 
eventueel bij de aandeelbewijzen behorende dividendbewijzen en talons 
aan toonder, zal de vennootschap hem daarvan desverlangd en op zijn kos-
ten slechts duplicaten afgeven na zekerheidstelling zijnerzijds voor de door 
de vennootschap tengevolge van de uitgifte der duplicaten op te lopen scha-
de. 

Artikel 474i. Bij executie van een executoriale titel tot levering van een 
aandeel zijn de leden 2-4 van het vorige artikel van overeenkomstige toe-
passing, met dien verstande dat in plaats van de in het tweede lid bedoelde 
beschikking de te executeren titel aan de vennootschap wordt betekend en 
dat betekening van het proces-verbaal van beslag niet vereist is dan in het 
geval dat ter verzekering van de vordering tot levering beslag is gelegd. 

Tweede Afdeling. Van executoriaal beslag onder derden 

Artikel 475. 1. Het beslag op vorderingen die de geëxecuteerde op der-
den mocht hebben of uit een ten tijde van het beslag reeds bestaande 
rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen, en op hem toebehorende roe-
rende zaken die onder derden mochten berusten en geen registergoederen 
zijn, geschiedt bij een exploit van een deurwaarder dat, behalve de gewone 
formaliteiten, op straffe van nietigheid inhoudt: 

a. een bevel aan de derde om het verschuldigde of de zaken onder zich te 
houden op straffe van onwaarde van elke in weerwil van het beslag gedane 
betaling of afgifte; 

b. een vermelding van de naam, voornaam en woonplaats van de executant 
en de naam en woonplaats van de geëxecuteerde; 

c. een vermelding van de titel uit hoofde waarvan het beslag wordt ge-
legd, en een opgave van hetgeen de geëxecuteerde krachtens deze titel aan 
de executant verschuldigd is; 

d. een keuze van woonplaats ten kantore van de deurwaarder. 
2. De deurwaarder laat aan de derde-beslagene afschrift van het beslagex-

ploit en van de executoriale titel uit hoofde waarvan het beslag wordt ge-
legd, alsmede een formulier in tweevoud volgens een bij algemene maatre-
gel van bestuur vast te stellen model, waarop de verklaring bedoeld in arti-
kel 476b kan worden gedaan. 
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Artikel 475a. 1. Het beslag strekt zich niet uit tot vorder ingen of zaken die 
volgens de wet niet voor beslag vatbaar zi jn, noch tot vorder ingen die recht 
geven op een volgens de wet of naar haar aard niet voor beslag vatbare 
prestatie. 

2. Vorder ingen die recht geven op iets anders dan betal ing van een geld-
som of dan levering van roerende zaken die geen registergoederen zi jn, of 
van rechten aan toonder of order, val len slechts onder het beslag, voor zover 
zij in het beslagexploit uitdrukkeli jk zijn omschreven. 

Artikel 475b. 1. Een vervreemding, bezwaring, afstand of onderbewind-
stell ing van een door het beslag getroffen vorder ing, tot stand gekomen na-
dat het beslag is gelegd, kan niet tegen de beslaglegger worden ingeroepen. 
Hetzelfde geldt voor een in weerwi l van het beslag gedane betaling of afgif-
te, tenzij de derde heeft gedaan wat redeli jkerwijs van hem kon worden ge-
vergd om de betal ing of afgifte te voorkomen. 

2. Op door het beslag getroffen zaken zijn de artikelen 453a en 456a van 
overeenkomst ige toepassing. 

Artikel 475c. De executant is verpl icht om binnen acht dagen na het leg-
gen van het beslag het beslagexploit aan de geëxecuteerde te doen beteke-
nen bi j gebreke waarvan de president van de rechtbank het beslag op vorde-
ring van de geëxecuteerde kan opheffen. 

Artikel 476. 1. Een schorsing van de executie werkt tegen de derde-besla-
gene pas, nadat deze schorsing hem met de grond waarop zij berust schrif-
teli jk is medegedeeld. 

2. De executie word t mede geschorst door betekening aan de derde-be-
slagene van een dagvaarding, waarbi j de geëxecuteerde in kort geding 
schorsing van de executie of opheff ing van het beslag vordert , indien deze 
dagvaarding niet later is uitgebracht dan veertien dagen na de in artikel 475c 
bedoelde betekening van het beslag aan de geëxecuteerde en in het exploit 
van betekening aan de derde tevens mededel ing van deze schorsende wer-
king word t gedaan. 

Artikel 476a. 1. Zodra vier weken zijn verstreken na het leggen van het 
beslag, is de derde verpl icht verklar ing te doen van de vorder ingen en zaken 
die door het beslag zijn getroffen. Is de executie geschorst op grond van een 
tegen de executoriale titel gericht rechtsmiddel of een tegen de executie ge-
richt verzet, dan loopt de termi jn vanaf de betekening van de uitspraak, 
waarbi j het rechtsmiddel is verworpen of het verzet is afgewezen, dan wel 
de schorsing is opgeheven of geweigerd. 

2. De verklar ing word t door de derde-beslagene gedagtekend en onderte-
kend en bevat: 

a. de met redenen omklede opgave of hij al dan niet iets aan de geëxecu-
teerde verschuldigd is of uit een ten t i jde van het beslag reeds bestaande 
rechtsverhouding zal worden , dan wel of hij al dan niet iets voor deze onder 
zich heeft; 

b. de aard en het beloop van de door het beslag getroffen vorder ingen en 
eventueel de t i jdsbepal ingen of voorwaarden die daaraan zijn verbonden; 

c. een gespecificeerde opgave van de door het beslag getroffen zaken; 
d. een opgave van eventuele andere, onder de derde-beslagene ten laste 

van de geëxecuteerde l iggende beslagen met vermeld ing van de deurwaar-
ders die ze hebben gelegd en de t i jdst ippen waarop ze zijn gelegd; 

e. een opgave van de aan de derde-beslagene bekende pandrechten die 
op door het beslag getroffen vorder ingen of zaken rusten, met vermeld ing 
van de pandhouders; 

f. de verdere gegevens die voor het vaststellen van de rechten van parti j-
en dienstig mochten zijn. 
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Artikel 476b. 1. De verklaring wordt opeen bij algemene maatregel van 
bestuur vast te stellen wijze gericht tot de deurwaarder die het beslag heeft 
gelegd of tot de advocaat die voor de beslaglegger optreedt, zo deze in het 
exploit is vermeld. 

2. De verklaring gaat zo veel mogelijk vergezeld van afschrift van tot sta-
ving dienende bescheiden. 

3. De deurwaarder of advocaat die een verklaring heeft ontvangen, zendt 
binnen drie dagen afschrift daarvan aar. de geëxecuteerde. 

Artikel 477. 1. De derde-beslagene die overeenkomstig het vorige artikel 
verklaring heeft gedaan, is verplicht de volgens deze verklaring verschuldig-
de geldsommen aan de deurwaarderte voldoen en de verschuldigde goede-
ren of af te geven zaken te zijner beschikking te stellen. 

2. Verschuldigde geldsommen worden uitbetaald tot het bedrag waar-
voor het beslag is gelegd, verminderd met de kosten van de in artikel 476b, 
tweede lid, bedoelde afschriften en vermeerderd met de door de deurwaarder 
aan de derde-beslagene op te geven kosten van executie, die door de deur-
waarder uit het betaalde worden voldaan. Verschuldigde goederen of af te 
geven zaken mogen onder de derde worden gelaten, totdat zij voor de ver-
dere afwikkeling van de executie nodig blijken. 

3. Is een door het beslag getroffen vordering of een verplichting tot afgifte 
van een door het beslag getroffen zaak er een onder tijdsbepaling of voor-
waarde, dan kan slechts betaling of afgifte na het verschijnen van het aange-
wezen tijdstip of de vervulling van de voorwaarde worden gevorderd. 

4. De beslaglegger is bevoegd tot opzegging, wanneer de vordering niet 
opeisbaar is, maar door opzegging opeisbaar gemaakt kan worden. Hij is je-
gens de geëxecuteerde gehouden niet onnodig van deze bevoegdheid ge-
bruikte maken. 

5. Hetgeen in handen van de deurwaarder is gesteld, wordt verder geëxe-
cuteerd overeenkomstig de gewone regels, die voor de executie daarvan 
gelden. 

Artikel 477a. 1. Indien de derde-beslagene in gebreke blijft verklaring te 
doen, wordt hij op vordering van de executant veroordeeld tot betaling van 
het bedrag waarvoor het beslag is gelegd als ware hij daarvan zelf schulde-
naar, onverminderd zijn verplichting tot vergoeding van de schade, zo daar-
toe gronden zijn. De derde-beslagene tegen wie deze vordering wordt inge-
steld, wordt toegelaten alsnog een gerechtelijke verklaring te doen. De kos-
ten die in dat geval nodeloos zijn veroorzaakt, worden voor zijn rekening ge-
bracht. 

2. Indien de derde-beslagene wel een verklaring heeft afgelegd, is de exe-
cutant bevoegd deze geheel of ten dele te betwisten dan wel aanvulling 
daarvan te eisen door de derde binnen twee maanden na zijn verklaring te 
dagvaarden tot het doen van gerechtelijke verklaring en tot betaling of afgif-
te van hetgeen volgens de vaststelling door de rechter aan de executant zal 
blijken toe te komen. Overschrijding van deze termijn doet deze bevoegd-
heid vervallen. De rechter kan op verlangen van de derde-beslagene, te uiten 
voor alle weren, bepalen dat de executant, op straffe van niet ontvankelijk-
heid, zekerheid moet stellen voor de proceskosten, waarin hij jegens de der-
de-beslagene kan worden veroordeeld. 

3. De advocaat van de executant, die een gerechtelijke verklaring ont-
vangt, zendt binnen drie dagen afschrift daarvan aan de geëxecuteerde. 

4. Indien de derde-beslagene, die overeenkomstig artikel 476b verklaring 
heeft gedaan, zijn in artikel 477 bedoelde verplichting tot betaling of afgifte 
niet nakomt, wordt hij op vordering van de executant veroordeeld tot nako-
ming van deze verplichting, alsmede tot de vervangende schadevergoeding, 
die hij in geval van niet-nakoming daarvan verschuldigd zal zijn. 

5. Tot kennisneming van de in dit artikel bedoelde vorderingen is de 
rechtbank bevoegd. Indien de executant bij zijn dagvaarding het beslag 
slechts vervolgt op vorderingen, waarvan de berechting ongeacht hun be-
loop of naar hun gezamenlijk beloop tot de bevoegdheid van de kantonrech-
ter behoort, is slechts de kantonrechter bevoegd. 
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Artikel 477b. 1. Betaling of afgifte door de derde-beslagene overeenkonv 
stig zijn buitengerechtelijke verklaring of krachtens een veroordeling als be-
doeld in artikel 477a geldt als betaling of afgifte aan de geëxecuteerde. 

2. Levering uit hoofde van de executoriale verkoop van een goed dat de 
derde aan de geëxecuteerde verschuldigd was en ter beschikking van de 
deurwaarder heeft gesteld, geldttevens als levering van dit goed door de 
derde aan de geëxecuteerde. 

3. De derde-beslagene en de geëxecuteerde worden overigens niet ge-
bonden door hetgeen in een vonnis ingevolge artikel 477a omtrent hun on-
derlinge rechtsverhouding is beslist, tenzij de derde-beslagene de geëxecu-
teerde tijdig in het geding heeft geroepen. 

Artikel 478. 1. Indien onder de derde-beslagene ten laste van de geëxe-
cuteerde ook andere beslagen zijn gelegd en niet bij voorbaat vaststaat dat 
alle beslagleggers uit de door de derde-beslagene verschuldigde geldsom-
men zullen kunnen worden voldaan, int de deurwaarder die het oudste exe-
cutoriale beslag heeft gelegd, voor de gezamenlijke beslagleggers hetgeen 
de derde-beslagene heeft te betalen of af te geven. Wordt de executie door 
de legger van dit beslag niet voortgezet, dan neemt de deurwaarder die het 
daaropvolgende executoriale beslag heeft gelegd, de inning over. 

2. Een derde-beslagene die een betaling of afgifte heeft gedaan aan een 
deurwaarder die een der andere executoriale beslagen heeft gelegd, is niet-
temin bevrijd. De deurwaarder die de gelden of goederen heeft ontvangen, 
draagt deze onverwijld af aan de deurwaarder die ze had behoren te ontvan-
gen. 

3. leder der deurwaarders die beslag hebben gelegd, is verplicht de ande-
ren zodra mogelijk van het door hen gelegde beslag op de hoogte te bren-
gen. De derde is verplicht ieder van hen desgevraagd in te lichten omtrent 
andere beslagen, de namen en gekozen woonplaatsen van de andere be-
slagleggers en het beloop van hun vorderingen. 

4. leder der beslagleggers kan tussen komen in een procedure als be-
doeld in artikel 477a. 

Artikel 479. 1. Derdenbeslag onder de staat of een openbaar lichaam is, 
onverminderd het in artikel 436 bepaalde, toegelaten, echter slechts op be-
paalde in het exploit of, in geval van het beslag als bedoeld in artikel 479g, in 
de kennisgeving omschreven vorderingen of zaken. 

2. Om redenen van openbaar belang kan de staat of het openbaar lichaam 
in kort geding voor de president van de rechtbank onmiddellijke opheffing 
van het derdenbeslag vorderen. 

Artikel 479a. 1. Ingeval een schuldeiser voor een vordering verhaal zoekt 
opeen schuldenaar, die om niet of tegen een onevenredig lage vergoeding 
geregeld werkzaamheden of diensten voor een derde verricht welker aard 
en omvang zodanig zijn, dat zij gewoonlijk slechts tegen betaling worden 
verricht, wordt ten behoeve van die schuldeiser aangenomen, dat daarvoor 
een redelijke vergoeding verschuldigd is. 

2. Bij de beoordeling der vraag, of het in het vorige lid bedoelde geval zich 
voordoet, en, zo ja, welke vergoeding als redelijk aangenomen moet wor-
den, worden alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, in 
het bijzonder de aard van de verrichte werkzaamheden of diensten, de be-
trekkingen van verwantschap of van andere aard tussen de schuldenaar en 
de derde en de financiële draagkracht van deze laatste. 

Tweede Afdeling A. Van executoriaal beslag onder derden in zaken 
betreffende levensonderhoud en uitkering voor de huishouding 

Artikel 479b. Het beslag tot verhaal van een uitkering tot levensonder-
houd, krachtens Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd, daaronder 
begrepen het verschuldigde voor verzorging en opvoeding van een minder-

Tweede Kamerzitting 1980-1981, 16 593, nrs. 1-2 21 



jarige, alsmede het beslag tot verhaal van een uitkering krachtens artikel 85, 
tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek door de man aan de 
vrouw verschuldigd, worden, indien de beslagen gelegd worden op loon of 
andere periodieke uitkeringen, welke de geëxecuteerde van een derde te 
vorderen mocht hebben, gelegd en vervolgd op de wijze en met de gevolgen 
in de vorige afdeling bepaald, voor zover daarvan in deze afdeling niet is af-
geweken. 

Artikel 479c. De bepalingen van bijzondere wetten en wettelijke verorde-
ningen, krachtens welke schuldeisers niet of alleen binnen de daarin aange-
geven grenzen of op de daarin bepaalde wijze ten aanzien van loon en ande-
re periodieke uitkeringen rechten kunnen doen gelden, blijven te dezen bui-
ten werking. 

Artikel 479d. De geëxecuteerde kan te allen tijde overeenkomstig artikel 
438 verzet instellen op grond dat de beslissing over de uitkering inmiddels is 
gewijzigd of ingetrokken of dat het recht op uitkering niet langer bestaat. 

Artikel 479e. 1. Van de dag van het beslag af is de derde-beslagene ver-
plicht om, zolang de executant dit verlangt, naar gelang hij loon of andere 
periodieke uitkeringen aan de geëxecuteerde verschuldigd is, het door de 
executant aangegeven achterstallig bedrag en de termijnen van de uitke-
ring, tot welker verhaal het beslag is gelegd, aan de executant te betalen, 
tenzij onder hem beslag gelegd mocht worden wegens vorderingen van ho-
gere of gelijke rang. 

2. Verzet tegen het beslag door de geëxecuteerde schorst de verplichting 
tot betaling, behoudens de bevoegdheid van de president de voorlopige 
voortzetting van de betaling te bevelen. 

3. De derde die meer aan de executant heeft betaald dan waarop deze 
recht heeft, is jegens de geëxecuteerde bevrijd, voor zover dat voortvloeit uit 
artikel 6.1.6.7 van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 479f. De executant vervolgt de derde-beslagene, die in gebreke 
blijft aan zijn verplichting ingevolge het voorgaand artikel te voldoen, voor 
de kantonrechter volgens de wijze van procederen in zaken betrekkelijk tot 
een arbeidsovereenkomst. 

Artikel 479g. 1. Indien de raad voor de kinderbescherming executant is, 
kan hij dit beslag leggen hetzij op de gewone wijze, hetzij door van het von-
nis of de beschikking in afschrift mededeling te doen aan de derde-beslage-
ne. In het laatste geval zendt deze die schriftelijke kennisgeving voor «ge-
zien» getekend aan de raad voor de kinderbescherming terug. Eerst door de-
ze terugzending is het beslag voltooid. 

2. De raad voor de kinderbescherming kan beslag leggen op de dag, vol-
gende op die waarop de uitkering moet geschieden, zonder voorafgaande 
betekening of bevel tot betaling en zonder overlegging van een verklaring 
van de griffier, als bedoeld in de artikelen 86 en 432. 

3. Toezending door de executant van een afschrift der kennisgeving bij 
aangetekende brief aan de geëxecuteerde binnen zeven dagen na de dag, 
waarop die kennisgeving, voor «gezien» getekend, door de executant van de 
derde-beslagene is terugontvangen, geldt als de betekening, bij artikel 475c 
voorgeschreven. 

Tweede Afdeling B. Van executoriaal beslag onder de schuldeiser zelf 

Artikel 479h. Een schuldeiser kan ook beslag leggen op de vorderingen 
die zijn schuldenaar op hem heeft of uit een ten tijde van het beslag reeds 
bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen, alsook op de aan 
zijn schuldenaar toebehorende roerende zaken die hij voor deze onder zich 
heeft en die geen registergoederen zijn. 
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Artikel 479i. 1. Het beslag word t gelegd bij een exploi t van een deurwaar-
der dat, behalve de gewone formal i te i ten, op straffe van niet igheid inhoudt : 

a. de voornaam, naam en woonplaats van de executant en de naam en 
woonplaats van de geëxecuteerde; 

b. een gespecif iceerde opgave en omschr i jv ing van de vorder ingen en za-
ken waarop het beslag word t gelegd; 

c. een vermeld ing van de titel waarvan de tenui tvoer legging plaatsvindt, 
en een opgave van hetgeen de geëxecuteerde krachtens deze titel aan de 
executant verschuldigd is; 

d. een keuze van woonplaats ten kantore van de deurwaarder. 
2. De artikelen 475a, eerste l id, en 475b zijn van overeenkomst ige toepas-

s ing. 

Artikel 479j. 1. Veert ien dagen na het leggen van het beslag is de execu-
tant bevoegd de door hem aan de geëxecuteerde verschuldigde goederen of 
af te geven zaken over te geven aan de deurwaarder ter executie volgens de 
gewone regels voor zodanige goederen of zaken voorgeschreven. 

2. Door de executoriale verkoop word t de executant bevri jd van zijn ver-
pl icht ing tot levering van de goederen of afgifte van de zaken aan de geëxe-
cuteerde. 

Artikel 479k. Indien andere schuleisers ten laste van de schuldenaar be-
slag op de vorder ing of de zaak hebben gelegd, is artikel 478 van overeen-
komstige toepassing. 

Derde Afdeling. Van de verdeling van de opbrengst der executie 

Artikel 480. 1. Indien er geen andere schuldeiser is, die op de goederen 
of de opbrengst van de executie beslag heeft gelegd, en evenmin een be-
perkt gerechtigde bekend is wiens recht door de executie is verval len, keert 
de deurwaarder de netto-opbrengst aan de executant tot het beloop van 
diens vorder ing uit. Een eventueel overschot word t aan de geëxecuteerde 
afgedragen. 

2. In geval er wel schuldeisers of beperkt gerecht igden zijn, als in het eer-
ste lid bedoeld, stort de deurwaarder de netto-opbrengst onverwi j ld bij een 
bewaarder als bedoeld in artikel 445. Indien de voormelde schuldeisers en 
beperkt gerechtigden alsmede de geëxecuteerde en de executant, tot overeen-
s temming omtrent de verdel ing van de netto-opbrengst komen, keert de 
deurwaarder of in zijn opdracht de bewaarder aan ieder het hem toekomen-
de uit. 

3. Voor zover de verpl icht ingen welke krachtens dit artikel op de deur-
waarder rusten, niet worden nageleefd, is de Staat jegens belanghebbenden 
voor de daaruit voor hen voortv loeiende schade met de deurwaarder hoof-
delijk aansprakelijk. 

Artikel 481. 1. Is na de inning van de opbrengst van de executie geen 
overeenstemming als bedoeld in het tweede lid van het vor ige artikel tot 
stand gekomen, dan kan de meest gerede parti j aan de president van de 
rechtbank binnen welker rechtsgebied de executie in hoofdzaak heeft plaats 
gehad, de benoeming van een rechter-commissaris verzoeken, te wiens 
overstaan de verdel ing zal plaatsvinden. 

2. Bij het verzoekschrift is gevoegd een staat van alle in artikel 480 bedoel-
de belanghebbenden met vermeld ing van hun woonplaatsen, op te maken 
door de deurwaarder. 

3. Tegen een benoeming krachtens het eerste lid is geen hogere voorzie-
ning toegelaten. 

Artikel 482. 1. De griff ier doet onverwi j ld aan de voormelde belangheb-
benden op bij a lgemene maatregel van bestuur te bepalen wijze mededel ing 
van de benoeming van de rechter-commissaris, met vermeld ing van de ter-
mi jn waarbinnen de in het tweede lid bedoelde aanmeld ing van de vorder in-
gen moet plaatsvinden. 
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2. De to t voormelde belanghebbenden behorende schuldeisers, onder 
wie begrepen de voormelde beperkt gerecht igden, dienen binnen veertien 
dagen na de in het eerste lid bedoelde mededel ing hun vorder ingen schrifte-
lijk, zo veel mogel i jk met over legging van bewijsstukken, bij de rechter-com-
missaris aan te melden teneinde overeenkomst ig de door hen daarbij aan te 
geven rang te worden gerangschikt. 

Artikel 483. Na ver loop der veert ien dagen bij het voorgaande artikel be-
paald, zal de rechter-commissaris, naar aanleiding van de overgelegde stuk-
ken, een staat van verdel ing opmaken. 

Artikel 483a. Vorder ingen onder een ontb indende voorwaarde worden in 
de rangschikking begrepen voor het hele bedrag, onverminderd de werk ing 
van de voorwaarde, wanneer zij vervu ld word t . 

Artikel 483b. Vorder ingen onder een opschortende voorwaarde worden 
in de rangschikking begrepen, hetzij voor hun waarde ten t i jde van het op-
maken van de staat van verdel ing, hetzij op ver langen van een der schuld-
eisers of de geëxecuteerde, voorwaardel i jk voor het hele bedrag. 

Artikel 483c. 1. Niet opeisbare vorder ingen en vorder ingen die recht ge-
ven op periodieke uitkeringen, worden in de rangschikking begrepen voor 
hun waarde ten t i jde van het opmaken van de staat van verdel ing. 

2. Bij de berekening wordt ui ts lui tend gelet op het t i jdst ip en de wijze van 
af lossing, het kansgenot, waar dit bestaat, en, indien de vorder ing rentedra-
gend is, op de bedongen rentevoet. 

Artikel 483d. Vorder ingen, waarvan de waarde onbepaald of onzeker is of 
niet in Nederlands geld uitgedrukt, worden in de rangschikking begrepen 
voor hun geschatte waarde in Nederlands geld ten ti jde van het opmaken 
van de staat van verdel ing. 

Artikel 483e. Indien een pand- of hypotheekrecht strekt tot zekerheid van 
vorder ingen die de pand- of hypotheekhouder uit hoofde van een bestaande 
rechtsverhouding zal verkr i jgen, kunnen deze in de rangregeling worden be-
grepen, hetzij voor het gehele op het t i jdst ip van het opmaken van de staat 
reeds verschuldigde bedrag, hetzij, op ver langen van de pand- of hypotheek-
houder, voorwaardel i jk voor het hele bedrag waarvoor het pand- of hypo-
theekrecht tot zekerheid strekt. 

Artikel 483f. Vorder ingen die betwist worden , kunnen door de rechter-
commissar is voorwaardel i jk worden opgenomen tot een door hem te bepa-
len bedrag. Wanneer de voorrang betwist word t , kan deze door de rechter-
commissar is voorwaardel i jk worden erkend. 

Artikel 484. 1. De staat word t door de rechter-commissaris ter griff ie ne-
dergelegd en van deze nederlegging word t onverwi j ld door de griff ier aan 
alle bovengenoemde belanghebbenden op bij algemene maatregel van be-
stuur te bepalen wi jze kennis gegeven met vermeld ing van dag en uur, 
waarop alle parti jen zich bij de rechter-commissaris zullen kunnen vervoe-
gen tot het voorstel len hunner tegenspraak. 

2. Indien de geëxecuteerde niet tevens de schuldenaar is, geschiedt de 
kennisgeving mede aan deze laatste. 

Artikel 485. 1. Ingeval er geen tegenspraak gedaan wordt , zal de rechter-
commissar is zijn proces-verbaal slui ten, en bij bevelschrift de houder van de 
netto-opbrengst gelasten daaruit de nog niet eerder voldane kosten te vo l -
doen en aan de schuldeisers en de geëxecuteerde uit te betalen hetgeen 
hun, volgens de staat, toekomt. Het bedrag waarvoor een vorder ing of een 
daaraan verbonden voorrang voorwaardel i jk is opgenomen of erkend, 
word t gereserveerd tot de vorder ing of de voorrang vaststaat. 

2. De bevelschriften worden in executoriale vo rm uitgegeven. 
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Artikel 485a. De tegenspraak wordt gericht tot de rechter-commissaris en 
op diens proces-verbaal aangetekend. 

2. Heeft een schuldeiser als bedoeld in artikel 482, tweede lid, de daar be-
doelde termijn niet in acht genomen of niet op de in artikel 484 bedoelde dag 
tegenspraak gedaan, dan zal hij slechts in zijn tegenspraak kunnen worden 
ontvangen, indien hij daarbij een redelijk belang heeft en hij de daardoor 
veroorzaakte kosten en schade voor zijn rekening neemt en deze tot een 
door de rechter-commissaris voorlopig te begroten bedrag onverwijld stort 
bij de bewaarder van de opbrengst. 

Artikel 486. 1. In geval van tegenspraak verwijst de rechter-commissaris 
de partijen, zo hij ze niet kan verenigen, en voor zover het geschil niet reeds 
aanhangig is, naar een door hem te bepalen terechtzitting van de rechtbank, 
zonder dat daartoe een dagvaarding is vereist. 

2. De procureurs, die voor partijen optreden, verklaren dit bij het uitroe-
pen ter terechtzitting. 

3. Verschijnt de schuldeiser, wiens vordering is tegengesproken, op de 
bepaalde terechtzitting niet, dan wordt hij geacht de aanmelding van zijn 
vordering te hebben ingetrokken; verschijnt hij die de tegenspraak doet niet, 
dan wordt hij geacht zijn tegenspraak te hebben laten varen. 

4. Belanghebbenden die geen tegenspraak hebben gedaan, kunnen in het 
geding niet tussenkomen of zich voegen. 

Artikel 489. Nadat op het geschil bij in kracht van gewijsde gegane uit-
spraak is beslist of het geschil krachtens artikel 486, derde lid, is geëindigd, 
legt de meest gerede partij de uitspraak of een uittreksel uit het audiëntie-
blad waaruit van het niet verschijnen blijkt, aan de rechter-commissaris 
over. Deze sluit zijn proces-verbaal en beveelt de uitgifte van bevelschriften 
tot betaling overkomstig artikel 485. 

Artikel 490. Na het sluiten van het proces-verbaal van verdeling kan geen 
tegenspraak meer worden gedaan, hebben de belanghebbenden onderling 
geen recht meer op rente over hetgeen aan hen is toegedeeld, en kan geen 
beslag op de opbrengst van de executie meer worden gelegd. 

Artikel 490a. Het bedrag, uitgetrokken voor een voorwaardelijk opgeno-
men vordering of een voorwaardelijk erkende voorrang, wordt, zodra blijkt 
dat de schuldeiser niets of minderte vorderen heeft dan wel geen of een la-
gere voorrang heeft, overeenkomstig de opgemaakte staat onder de schuld-
eisers verdeeld. 

Artikel 490b. 1. Indien een pandhouder krachtens zijn pandrecht heeft 
geëxecuteerd en er beperkt gerechtigden of beslagleggers zijn als bedoeld 
in de derde volzin van artikel 3.9.2.14 van het Burgerlijk Wetboek, wordt het 
daar bedoelde overschot dat van de netto-opbrengst na afhouding van het 
aan de pandhouder krachtens zijn rang toekomende is overgebleven, aan 
hen uitgekeerd overeenkomstig hetgeen zij en de pandgever omtrent de ver-
deling daarvan zijn overeengekomen. 

2. Is op het tijdstip dat de pandhouder tot uitkering kan overgaan, nog 
geen overeenstemming omtrent de verdeling bereikt, dan stort de pandhou-
der de opbrengst tot tenminste het bedrag van het overschot onverwijld bij 
een bewaarder met overeenkomstige toepassing van artikel 445 en kan de 
meest gerede partij, onder wie de pandhouder zelf, een rangregeling verzoe-
ken overeenkomstig de voorgaande artikelen van deze afdeling. Indien de 
pandhouder zelf aan de eisen van artikel 445 voldoet, kan hij zichzelf als be-
waarder aanwijzen. 

3. De rangregeling betreft het overeenkomstig het tweede lid in bewaring 
gegeven bedrag, mits de pandhouder binnen de in artikel 482 bedoelde ter-
mijn aan de rechter-commissaris de stukken ter hand stelt, waaruit van de 
verantwoording van het gestorte bedrag blijkt en binnen de in artikel 484 be-
doelde termijn geen tegenspraak ter zake van het door de pandhouder afge-
houden bedrag wordt gedaan. 
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4. Blijkt na tegenspraak de pandhouder volgens de definit ief geworden 
staat te veel van de netto-opbrengst te hebben afgehouden, dan gelast de 
rechter-commissaris desverlangd bij een in executoriale vo rm afgegeven 
bevelschrif t , dat door ieder bij genoemde staat batig gerangschikte kan wor-
den geëxecuteerd, de pandhouder het tekort tegen kwi j t ing aan de in het 
tweede lid bedoelde bewaarder u i t t e keren. 

5. Heeft de pandhouder overeenkomst ig artikel 482 rangschikking van zijn 
vorder ing gevorderd of blijkt hij na tegenspraak overeenkomst ig het vor ige 
lid te veel te hebben afgehouden, dan draagt hij in de kosten van de rangre-
gel ing bij. In andere gevallen worden de kosten van de in de rangregel ing 
betrokken pandhouder hem vergoed door degenen die zijn verantwoord ing 
betwist hebben. Desverlangd geeft de rechter-commissaris een desbetref-
fend bevelschrift in executoriale vo rm uit. 

6. Indien belanghebbenden voor het tot stand komen van een rangrege-
l ing alsnog over de verdel ing overeenstemming bereiken en daarvan uit een 
onderhandse of authentieke akte doen bl i jken, keert de bewaarder ieder het 
hem volgens deze akte toekomende uit. 

Artikel 490c. 1. Een executant die betaling heeft ontvangen, is verpl icht 
desver langd aan hem wiens goed is verkocht en aan de schuldenaar binnen 
één maand na de betaling rekening en verantwoord ing te doen. 

2. Een schuldeiser die in de rangregel ing is begrepen, kan binnen één 
maand na de slui t ing daarvan een gelijke rekening en verantwoord ing vra-
gen, indien hij daarbij een rechtstreeks belang heeft. 

Artikel 490d Beschikkingen van de rechter-commissaris krachtens de on-
derhavige afdel ing zijn niet vatbaar voor hoger beroep. 

Vierde Afdeling. Van executie tot afgifte van roerende zaken, die geen 
registergoederen zijn 

Artikel 491. 1. De executie tot afgifte van een roerende zaak die geen re-
gistergoed is, vangt aan met een bevel als bedoeld in artikel 439, dat van 
overeenkomst ige toepassing is, behoudens dat de in het eerste lid van dat 
artikel bedoelde termi jn niet behoeft te worden in acht genomen ter zake van 
de executie van vonnissen en beschikkingen, die uitvoerbaar bij voorraad 
zijn verklaard. 

2. De executie geschiedt doordat de deurwaarder de zaak onder zich 
neemt en afgeeft aan degene die haar krachtens de executoriale titel moet 
ontvangen. Hij maakt van een en ander onverwi j ld proces-verbaal op. 

3. De artikelen 440 en 443-444b zijn van overeenkomstige toepassing met 
dien verstande dat voor de toepassing van artikel 444b de waarde van de 
zaak in de plaats treedt van het bedrag van de vorder ing waarvoor beslag is 
gelegd. 

Artikel 492. 1. Ter inleiding van de toepassing van artikel 491 kan de 
deurwaarder op de zaak beslag tot verkr i jg ing van afgifte leggen. De in art i-
kel 439, eerste l id, bedoelde termi jn behoeft daarbij niet in acht te worden 
genomen. 

2. Indien de deurwaarder bevindt dat de zaak reeds in beslag is genomen, 
mist artikel 491 toepassing, maar kan de deurwaarder daarop overeenkom-
stig het eerste lid eveneens beslag leggen. Hij is verpl icht dit beslag onver-
wi j ld te betekenen aan de deurwaarder die het reeds l iggende beslag heeft 
gelegd. 

3. De artikelen 440, 443-446, 451 en 455 zijn van overeenkomst ige toepas-
sing met inachtneming van de volgende bepalingen van deze afdel ing. Voor 
de toepassing van artikel 444b treedt de waarde van de in beslag te nemen 
zaak in de plaats van het bedrag van de vorder ing waarvoor het beslag is ge-
legd. De artikelen 445 en 446 worden niet toegepast, zolang de zaak zich 
reeds in gerechteli jke bewaring bevindt. Artikel 455 is alleen van toepassing 
voor zover het recht op afgifte mede de daar bedoelde baten betreft. 
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4. Indien geen ander beslag daaraan in de weg staat, kan de deurwaarder 
alsnog artikel 491 toepassen. Het door hem gelegde beslag eindigt daar-
door. 

Artikel 493. Betreft het recht op afgifte een of meer naar de soort bepaal-
de zaken, dan zal de deurwaarder een aan dat recht beantwoordende hoe-
veelheid zaken van die soort onder zich of in beslag nemen, uit te kiezen 
door de deurwaarder tenzij de geëxecuteerde tijdig van een hem toekomen-
de bevoegdheid tot kiezen gebruik maakt. 

Artikel 494. 1. Betreft het recht op afgifte te velde staande vruchten en 
beplantingen van een onroerende zaak, dan kan uit dien hoofde beslag wor-
den gelegd op de zaak of het zakelijk recht van degene jegens wie dit recht 
bestaat, zulks overeenkomstig de bepalingen betreffende beslag op onroe-
rende zaken, maar met vermelding in het proces-verbaal dat het beslag 
slechts ten aanzien van die vruchten of beplantingen zijn werking heeft. 

2. Het beslag komt op de vruchten of beplantingen te rusten, zodra deze 
zijn afgescheiden. Zodra alle vruchten of beplantingen waarop het beslag 
betrekking heeft zijn afgescheiden, vervalt het beslag op de zaak of het zake-
lijk recht. 

3. Artikel 451 is, mede ter zake van de inoogsting, van overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel 495. 1. Betreft het recht op afgifte een orderpapier, dan is artikel 
474a, tweede lid, van overeenkomstige toepassing. 

2. Betreft het recht op afgifte een toonder- of orderpapier en is aan het 
daaruit voortvloeiende recht stemrecht verbonden, dan is artikel 474ba van 
overeenkomstige toepassing, tenzij het stemrecht blijkens de executoriale ti-
tel aan de executant toekomt. 

Artikel 496. 1. Betreft het een executie tot afgifte op vordering van een 
pandhouder als bedoeld in artikel 3.9.2.2, derde lid, van het Burgerlijk Wet-
boek, dan geeft de deurwaarder de zaak af aan de pandhouder of derde in 
wiens macht de zaak moet worden gebracht. 

2. Is het pandrecht uit hoofde waarvan de afgifte geëist wordt, niet bij een 
authentieke akte gevestigd, dan kan de deurwaarder de zaak slechts onder 
zich nemen of in beslag nemen met verlof van de president van de rechtbank 
binnen welker rechtsgebied de zaak zich bevindt. Het verlof wordt verzocht 
bij een verzoekschrift waarbij de pandakte wordt overgelegd. De president 
beslist na summier onderzoek. Het verlof en het verzoekschrift worden, met 
het in artikel 491, tweede lid, bedoelde proces-verbaal, aan de pandgever be-
tekend. Tegen een krachtens dit lid gegeven verlof is geen hogere voorzie-
ning toegelaten. 

3. Is op de zaak reeds beslag gelegd, dan kan de deurwaarder haar met 
handhaving van het beslag niettemin onder zich nemen, mits de pandhou-
der tevens overeenkomstig artikel 461a de executie van de beslaglegger 
overneemt. Hij betekent de in de derde zin van het vorige lid bedoelde stuk-
ken onverwijld mede aan de deurwaarder die het beslag heeft gelegd. 

Artikel 497. 1. Bij samenloop van een beslag tot verkrijging van afgifte 
met een ander beslag, al of niet van dezelfde aard, kan de meest gerede par-
tij zich overeenkomstig artikel 438 tot de rechter wenden. 

2. Wordt op een zaak zowel beslag tot verkrijging van afgifte gelegd als 
tot verhaal van een geldvordering, dan geldt het beslag tot verkrijging van 
afgifte zo nodig tevens als een als tweede gelegd executoriaal beslag tot ver-
haal van de vordering tot vervangende schadevergoeding wegens uitblijven 
van de afgifte. 

3. Een beslag tot verhaal van een vordering tot vervangende schadever-
goeding wegens het uitblijven van afgifte van een zaak kan niet tegen de leg-
ger van een beslag tot verkrijging van afgifte van die zaak worden ingeroe-
pen, indien deze andere goederen van de beslagene aanwijst die voor deze 
vordering voldoende verhaal bieden. 
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Artikel 498. 1. Zolang de afgifte nog niet heeft p laatsgevonden, kan ieder 
wiens recht op de zaak de executant moet eerbiedigen, zich tegen de afgifte 
verzetten. 

2. Deze bevoegdheid komt eveneens toe aan degene die recht op over-
dracht van de zaak heeft krachtens artikel 3.4.2.3a van het Burgerli jk Wet-
boek. 

Artikel 499. Bevindt de zaak zich onder een derde die tegen de afgifte 
geen bezwaar maakt of zich niet te goeder t r ouw tegen een vorder ing to t af-
gifte aan de geëxecuteerde zou kunnen verzetten, dan geschiedt de executie 
overeenkomst ig de voorgaande artikelen van deze afdel ing. De afgifte aan 
de executant geldt mede als afgifte van de derde aan de geëxecuteerde. 

Artikel 500. Tot afgifte van een zaak die zich onder een derde bevindt, kan 
ook derdenbeslag gelegd worden . De artikelen 475-479 zijn van overeen-
komst ige toepassing. Het exploi t van beslaglegging houdt in om de afgifte 
van welke zaak of zaken het gaat. De verklar ing van de derde, als bedoeld in 
artikel 476a, betreft ui ts lui tend deze zaak of zaken. 

DERDE TITEL. VAN DE GERECHTELIJKE TENUITVOERLEGGING OP 
ONROERENDE ZAKEN 

Eerste Afdeling. Van executoriaal beslag op onroerende goederen 

Artikel 502. 1. Het beslag op onroerende zaken moet worden voorafge-
gaan door een exploit van een deurwaarder, houdende bevel om binnen 
twee dagen aan de executoriale titel te vo ldoen. Eerst na ver loop van die ter-
mi jn kan het beslag worden gelegd. Indien daartoe gronden zijn, kan de pre-
sident van de rechtbank, ook op monde l ing verzoek van de deurwaarder, die 
te rm i jn inkorten. 

2. Het bevel zal meld ing maken van de titel uit kracht waarvan de vervo l -
g ing plaats heeft en zal uitdrukken dat bij gebreke van betaling zal worden 
overgegaan tot executoriale maatregelen tegen de onroerende zaken van 
de geëxecuteerde, zulks op straffe van niet igheid van het exploit. 

3. Indien bij het betekenen van de executoriale t i tel tevens het voorgeschre-
ven bevel is gedaan, word t geen afzonderli jk bevel vereist. 

4. Bij het bevel of de betekening moet de executant tot het uiteinde der 
executie woonplaats kiezen ten kantore van de deurwaarder, zulks op straffe 
van niet igheid van het exploit . Tevens kan woonplaats worden gekozen in 
Nederland ten kantore van een advocaat. 

Artikel 503. Indien de schuldeiser een jaar na het bevel heeft laten ver lo-
pen, zal hij gehouden zijn het bevel te vern ieuwen. 

Artikel 504. 1. Het beslag geschiedt bij een proces-verbaal van een deur-
waarder dat, behalve de gewone formal i te i ten, op straffe van niet igheid in-
houdt : 

a. de vermeld ing van de voornaam, naam en woonplaats van de execu-
tant en de naam en woonplaats van de geëxecuteerde; 

b. de vermeld ing van de t i tel uit hoofde waarvan het beslag word t ge-
legd; 

c. de aard van de in beslag genomen onroerende zaken, hun l igging naar 
aanleiding der kadastrale indel ing, en, indien zij bui ten de bebouwde kom 
zijn gelegen, zoveel mogel i jk de groot te ; 

d. indien het beslag word t gelegd buiten het arrondissement waar in over-
eenkomst ig artikel 502, vierde l id, woonplaats is gekozen, een keuze van 
woonplaats ten kantore van de deurwaarder die het beslag legt. 

2. In het proces-verbaal kan tevens een notaris worden aangewezen ten 
overstaan van wie de verkoop zal geschieden. In dat geval wordt in plaats 
van bi j de deurwaarder, woonplaats bij de notaris gekozen. 
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Artikel 504a. 1. Het beslag kan slechts worden gelegd voor een vorder ing 
waarvan het geldeli jk beloop bepaalbaar is. 

2. Zolang de vorder ing niet is veref fend, kan niet tot executoriale verkoop 
worden overgegaan. 

Artikel 505. 1. Het proces-verbaal van inbeslagneming zal in de in afde-
ling 3.1.2 van het Burgerli jk Wetboek bedoelde openbare registers worden 
ingeschreven. Een afschrift van het proces-verbaal zal op straffe van nietig-
heid van het beslag niet later dan drie dagen na de inschri jving aan de 
geëxecuteerde worden betekend. 

2. Een vervreemding, bezwaring, onderbewindste l l ing, verhur ing of ver-
pacht ing, tot stand gekomen na de inschri jv ing van het proces-verbaal, kan 
niet tegen de beslaglegger worden ingeroepen. 

3. Indien de akte betreffende de vervreemding of bezwaring vóór de in-
schri jv ing van het beslag reeds was opgemaakt, kan de vervreemding of be-
zwaring nog tegen de beslaglegger worden ingeroepen, mits de inschri jv ing 
van deze akte uiterli jk geschiedt de eerste dag, waarop het kantoor van de 
bewaarder der registers na de dag van de inschri jving van het beslag open 
is. 

Artikel 506. 1. De geëxecuteerde is verpl icht d e i n bes laggenomen zaken 
in goede staat te houden. 

2. De president van de rechtbank kan op verzoek van een beslaglegger 
een gerechteli jke bewaarder van de zaak aanstellen. 

3. Tegen een aanstell ing krachtens het vor ige lid is geen hogere voorzie-
ning toegelaten. 

Artikel 507. 1. Vruchten en beplant ingen, die ten t i jde van de inschri jv ing 
zich nog op of in de zaak bevinden of te velde staan en vóór de verkoop wor-
den geoogst, val len mede onder het beslag, tenzij daarop rechten of besla-
gen van derden rusten, daaronder begrepen het pandrecht bedoeld in artikel 
3.9.2.2, vierde l id, van het Burgerl i jk Wetboek. 

2. Artikel 451 is, mede ter zake van de inoogst ing, van toepassing. 
3. Na de betekening van het ingeschreven beslag aan de huurder of pach-

ter valt de aan de geëxecuteerde nog verschuldigde huur en pacht onder 
het beslag en moet zij worden betaald aan de notaris ten overstaan van wie 
de executie zal plaatsvinden, mits dit bij de betekening uitdrukkeli jk aan de 
huurder of pachter met opgave van de plaats van betaling word t medege-
deeld en behoudens de rechten van derden, die de executant moet eerbiedi-
gen. Hetgeen aan de notaris word t betaald, word t gerekend tot de in artikel 
551 bedoelde opbrengst van de zaak. De artikelen 475c, 476 en 478 zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

4. Het vorige l id is van overeenkomst ige toepassing op hetgeen aan de 
geëxecuteerde verschuldigd is als canon uit hoofde van een erfpacht of als 
retr ibutie uit hoofde van een opstalrecht of erfdienstbaarheid of als tegen-
prestatie ter zake van een kwalitatieve verpl icht ing als bedoeld in artikel 
6.5.3.4, vierde l id, van het Burgerli jk Wetboek. 

Artikel 507a. 1. Eveneens val len onder het beslag vorder ingen tot ver-
goeding die na de inschri jv ing in de plaats van de zaak zijn getreden, daaron-
der begrepen vorder ingen ter zake van waardeverminder ing van de zaak. 

2. Zij moeten met overeenkomstige toepassing van artikel 507, derde l id, 
aan de notaris worden voldaan, behoudens de rechten van derden, die de 
executant moet eerbiedigen. 

Artikel 508. Rusten op de in beslag genomen zaak een of meer hypothe-
ken, dan zal de beslaglegger het door hem gelegde beslag uiterli jk binnen 
vier dagen na de inschri jving in de betreffende openbare registers aan de 
hypotheekhouders doen betekenen; de betekening mag geschieden aan de 
door deze overeenkomstig artikel 3.9.4.2, eerste l id, derde zin, van het Bur-
gerli jk Wetboek gekozen woonplaats. 
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Artikel 509. 1. Indien een hypotheekhouder die uit hoofde van zijn recht 
bevoegd is tot executoriale verkoop, de executie wi l overnemen en dit bin-
nen veert ien dagen nadat het beslag aan hem is betekend, aanzegt aan de 
executant met inachtneming van artikel 544, tweede l id, geschiedt de execu-
tie verder door de hypotheekhouder en zijn de desbetreffende bepal ingen 
van toepassing. 

2. Zijn er meer hypotheekhouders, dan komt deze bevoegdheid toe aan 
de hoogst gerangschikte hypotheekhouder, die de in het eerste lid bedoelde 
aanzegging heeft gedaan. 

3. Word t niet binnen veert ien dagen een aanzegging als in het eerste l id 
bedoeld gedaan, dan is de beslaglegger bevoegd de executie voort te zetten. 

Artikel 513. 1. Indien meer schuldeisers op dezelfde zaak beslag hebben 
gelegd, zal de executie plaatsvinden op de vervolg ing van degene die het 
eerst overeenkomst ig artikel 505, eerste l id, het proces-verbaal van beslag 
heeft doen inschri jven. 

2. De president van de rechtbank binnen welker rechtsgebied de zaak ge-
heel of grotendeels is gelegen, kan op verzoek van een schuldeiser wiens 
proces-verbaal later is ingeschreven, bepalen dat deze de executie zal over-
nemen: 

a. in geval van arglist van de schuldeiser w iens proces-verbaal het eerst is 
ingeschreven, of samenspanning van deze met de geëxecuteerde; 

b. indien deze schuldeiser de executie niet met redelijke spoed voortzet. 
3. Tegen een beschikking krachtens het tweede lid is geen hogere voor-

ziening toegelaten. 
4. Bij toepassing van het tweede lid word t de overneming bij exploi t aan 

de geëxecuteerde aangezegd. 

Artikel 513a. De inschri jv ing van het beslag kan worden doorgehaald met 
toepassing van de artikelen 3.1.2.10 en 10a van het Burgerli jk Wetboek, met 
dien verstande dat de bewaarder mede to t doorhal ing word t gemacht igd 
door : 

1° een schrifteli jke ter inschri jv ing aangeboden verklaring van de deur-
waarder dat hij in opdracht van de executant het beslag opheft ; 

2° een overeenkomst ig artikel 3.1.2.2 onder e van het Burgerl i jk Wetboek 
ingeschreven rechterl i jke uitspraak die tot opheff ing van het beslag strekt. 

Tweede Afdeling. Van executoriale verkoop van onroerende goederen 

Artikel 514. 1. De executoriale verkoop geschiedt ten overstaan van een 
bevoegde notaris. 

2. Zo de notaris niet reeds in het proces-verbaal van inbeslagneming is 
aangewezen, geschiedt de aanwi jz ing bij exploit aan de geëxecuteerde. Het-
zelfde geldt voor de vervanging van een reeds aangewezen notaris. 

3. Bij een exploit als bedoeld in het tweede lid kiest de executant op straf-
fe van niet igheid woonplaats ten kantore van de aangewezen notaris. 

Artikel 515. 1. De notaris stelt binnen veertien dagen na zijn aanwijzing 
of, zo er hypothecaire inschri jv ingen zijn, binnen veertien dagen na het on-
gebruikt verstr i jken van de in artikel 509, eerste l id, bedoelde termi jn , dag, 
uur en plaats van de verkoop vast. 

2. Hij deelt aan de hand van een hem door de bewaarder van de openbare 
registers af te geven staat van alle op de dag van de inschri jving van het pro-
ces-verbaal bestaande inschri jv ingen aan ieder van de ingeschrevenen 
schrifteli jk dag, uur en plaats van de verkoop mee. 

Artikel 516. 1. Geen verkoop zal kunnen plaatsvinden dan na ver loop van 
dert ig dagen, nadat zij door aanplakking volgens plaatselijk gebruik en door 
aankondiging in een plaatselijk verspreid dagblad zal zijn bekend gemaakt. 

2. In de bekendmakingen word t vermeld dat het een executoriale verkoop 
betreft. 
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Artikel 517. 1. De notaris stelt de vei lcondit iën vast, zulks in overleg met 
de executant en met inachtneming van het bepaalde in artikel 519. Tenmin-
ste acht dagen voor de verkoop doet hij de in artikel 515, tweede l id, bedoel-
de ingeschrevenen en latere beslagleggers hiervan mededel ing met toezen-
d ing van een exemplaar van deze condit ies en legt hij tevens een exemplaar 
daarvan te zijnen kantore neer ter inzage voor het publiek. 

2. Op ver langen van ieder der voormelde belanghebbenden kunnen de 
vei lcondi t iën tevens inhouden dat de zaak word t verkocht vri j van daarop 
rustende rechten of beperkingen, die niet tegen het recht van deze belang-
hebbende kunnen worden ingeroepen. 

Artikel 518. 1. Geschil len over de vei lcondi t iën, over de wijze van ver-
koop of over dag, uur of plaats daarvan worden op verzoek van de meest ge-
rede parti j of van de notaris beslist door de president van de rechtbank in 
welker rechtsgebied de zaken geheel of grotendeels zijn gelegen, onvermin-
derd de bevoegdheid van hen wier rechten bij de executie niet worden ge-
eerbiedigd, zich daartegen overeenkomst ig artikel 538 te verzetten. 

2. Tegen beschikkingen krachtens dit artikel is geen hogere voorziening 
toegelaten. 

Artikel 519. De verkoop v indt in het openbaar plaats, eerst bij opbod en 
vervolgens bij a fmi jn ing. 

Artikel 520. 1. De executant kan onroerende zaken die in verschi l lende ar-
rondissementen zijn gelegen, slechts gezamenli jk voor één prijs verkopen, 
indien zij tezamen worden geëxploi teerd of door alle belanghebbenden bij 
de opbrengst gezamenli jke verkoop is overeengekomen. 

2. Is zulks niet overeengekomen, dan kan de president van de rechtbank 
binnen welker rechtsgebied de zaken grotendeels zijn gelegen op verzoek 
van de meest gerede partij of van de notaris bepalen dat de zaken gezamen-
lijk zullen worden verkocht. 

3. Tegen beschikkingen krachtens het vor ige lid is geen hogere voorzie-
ning toegelaten. 

Artikel 521. Heeft de executant voor de schuld waarvoor hij beslag heeft 
gelegd tevens hypotheek op andere onroerende zaken of op beperkte rech-
ten daarop, dan mag hij de in beslag genomen zaken slechts verkopen in ge-
val de aan hem verhypothekeerde goederen ontoereikend zijn. 

Artikel 522. Indien meer onroerende zaken in dezelfde inbeslagneming 
zijn vervat en de opbrengst van het verkochte toereikend is om de executant, 
de beperkt gerecht igden wier recht vervalt, en de andere beslagleggers op 
deze zaken, met de kosten, te vo ldoen, zal de notaris met de verkoop der 
over ige zaken niet verder gaan, tenzij de geëxecuteerde verklaart die ver-
koop te ver langen. 

Artikel 523. De notaris is verpl icht, voor zover hem dit mogel i jk is, uiterli jk 
op de dag na de verkoop, van de verkoop schrifteli jk kennis te geven aan de 
geëxecuteerde en aan alle in artikel 551 bedoelde beperkt gerecht igden en 
schuldeisers. 

Artikel 524. De koper is gehouden de kooppri js te voldoen in handen van 
de notaris. Deze voldoet daaruit de kosten van de executie. 

Artikel 525. 1. De koper verkri jgt het recht op de verkochte zaken door in-
schr i jv ing van het proces-verbaal van toewi jz ing. 

2. De bewaarder van de registers weigert inschri jv ing, indien niet tevens 
een verklar ing van de notaris word t overgelegd dat de kooppri js in zijn han-
den is gestort. 

3. De geëxecuteerde zal op enkel ver toon van het proces-verbaal tot ont-
ru iming worden genoodzaakt op de wijze bepaald bij de artikelen 556 en 
557. 
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Artikel 526. 1. Artikel 3.9.4.19 van het Burgerlijk Wetboek is van toepas-
sing. 

2. Op de in dat artikel aangegeven wijze vervallen ook beperkte rechten 
die wel tegen de verkoper ingeroepen kunnen worden, indien de zaak vrij 
van deze rechten is verkocht overeenkomstig artikel 517, tweede lid. 

Artikel 527. Schiet de koper tekort in de nakoming van de koopovereen-
komst, dan mag de executant ten laste van de koper de verkochte zaak met 
inachtneming van de artikelen 514 en volgende wederom verkopen. De exe-
cutant is tot deze verkoop gehouden, indien een van de bij de opbrengst di-
rect belanghebbenden dit verlangt. 

Artikel 528. De koper zal deze nieuwe verkoop kunnen voorkomen door 
vóór de verkoop alsnog aan de koopovereenkomst te voldoen en de met be-
trekking tot deze nieuwe verkoop reeds gemaakte kosten te betalen met aan-
bod van zekerheid voor zover deze nog niet bekend mochten zijn. 

Artikel 529. De koper die in de nakoming van de koopovereenkomst te-
kortschiet, is aansprakelijk voor het verschil tussen de prijs waarvoor hij de 
zaak heeft gekocht en die van de nieuwe verkoop, zonder dat hij nochtans 
het meerdere dat deze laatste verkoop mocht hebben opgebracht, zal kun-
nen vorderen; dit meerdere zal aan de schuldeisers, of zo dezen niet meer te 
vorderen hebben, aan degenen tegen wie het beslag gedaan is, betaald wor-
den. 

Derde Afdeling. Van opvordering door derden 

Artikel 538. 1. Treft het beslag een zaak die geheel of ten dele aan een 
ander toebehoort of waarop een recht van een ander rust dat de executant 
moet eerbiedigen, dan kan deze ander zich tegen verkoop waarbij zijn recht 
niet in acht wordt genomen, tot op het tijdstip van de verkoop verzetten. 

2. De eiser die in het ongelijk wordt gesteld, zal, op vordering van de exe-
cutant, zo daartoe gronden zijn, tot schadevergoeding worden veroordeeld. 

Artikel 539. De notaris aan wie een dagvaarding als bedoeld in het vorige 
artikel betekend wordt is bevoegd de verkoop van alle bij de executie betrok-
ken zaken op te schorten, totdat de president van de rechtbank omtrent de 
schorsing van de executie zal hebben beslist op vordering van de meest ge-
rede partij of op verlangen van de notaris, die zich daartoe bij de president 
kan vervoegen. 

Artikel 540. Indien de verkoop door het verzet is vertraagd, kan deze niet 
plaatsvinden dan nadat de in artikel 516 bedoelde bekendmakingen op-
nieuw hebben plaatsgevonden en de daar bedoelde termijn opnieuw is in 
acht genomen. 

Artikel 541. 1, Hij die recht op overdracht van de zaak heeft krachtens 
artikel 3.4.2.3b, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, kan tot het tijdstip 
van de verkoop van de executant en de geëxecuteerde overdracht overeen-
komstig dat artikel verlangen. 

2. Het beslag rust mede op de uit hoofde van artikel 3.4.2.3b, tweede lid, 
betaalde of verschuldigde schadevergoeding. Deze wordt voldaan aan de 
notaris die met de verkoop was belast, of, als deze nog niet is aangewezen, 
aan de deurwaarder. 

3. De executant kan de in artikel 3.4.2.3b, derde lid, bedoelde termijn stel-
len. 

4. De artikelen 539 en 540 zijn van overeenkomstige toepassing. 
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Vierde Afdeling. Van executie door een hypotheekhouder 

Artikel 544. 1. De hypotheekhouder is verpl icht de executie te doen in-
leiden door een aanzegging daarvan of van de in artikel 509 bedoelde over-
neming aan de hypotheekgever, de schuldenaar en hen van wier recht of be-
slag uit de registers blijkt en wier recht door de executoriale verkoop zal te-
nietgaan of verval len. 

2. De aanzegging van de executie of de overneming daarvan geschiedt bij 
exploit van een deurwaarder en houdt in : 

a. zo nauwkeur ig mogel i jk het bedrag waarvoor de hypotheekhouder uit 
hoofde van zijn recht tot executie wi l overgaan, en de ter zake tot het t i jdst ip 
van de aanzegging reeds gemaakte kosten; 

b. de aanwijzing van de notaris ten overstaan van wie de verkoop zal 
plaatsvinden. 

3. Een hypotheekhouder kan de executie ook overnemen van een andere 
hypotheekhouder wiens recht in rang na het zijne komt, door binnen veert ien 
dagen nadat hem de in het eerste lid bedoelde aanzegging is gedaan, van de 
overneming aanzegging te doen. Artikel 509 is van overeenkomst ige toepas-
sing. De vor ige leden worden opn ieuw in acht genomen. 

Artikel 545. 1. Indien de hypotheekhouder in gebreke mocht bl i jven de 
executie met redelijke spoed voort te zetten, kan elke beslaglegger of hypo-
theekhouder aan de president van de rechtbank binnen welker rechtsgebied 
de zaken geheel of grotendeels zijn gelegen, verzoeken een termi jn vast te 
stellen, waarbinnen de hypotheekhouder tot de verkoop of tot indiening van 
een verzoek tot onderhandse verkoop moet overgaan. 

2. Bij overschr i jd ing van de termi jn word t de executie voortgezet door de 
verzoeker met de hoogst gerangschikte hypotheek of, zo onder de verzoe-
kers geen hypotheekhouder is, door de schuldeiser wiens beslag het eerst is 
ingeschreven. 

3. Tegen een beschikking krachtens het eerste lid is geen hogere voorzie-
ning toegelaten. 

Artikel 546. De artikelen 514, tweede l id, tweede zin, en derde l id, 
515-520, 522, 523, 525, 526, tweede l id, en 527-529 zijn ook bij executie door 
een hypotheekhouder van toepassing met inachtneming van de volgende 
artikelen van deze afdel ing. 

Artikel 547. 1. De in artikel 515 bedoelde termi jn loopt vanaf de dag van 
de in artikel 544 bedoelde aanzegging aan de hypotheekgever. 

2. In de in artikel 516 bedoelde aanplakking en aankondig ing dient tevens 
te zijn opgenomen dat tot veertien dagen vóór de voor de verkoop bepaalde 
dag ondershands op de te executeren zaken kan worden geboden bij een 
aan de notaris gericht geschrift. 

3. De notaris geeft van de binnengekomen biedingen onverwi j ld afschrift 
aan de executant en de geëxecuteerde. 

Artikel 548. 1. Tot één week vóór de voor de verkoop bepaalde dag kan 
bij de president van de rechtbank het in artikel 3.9.4.11, tweede l id, van het 
Burgerli jk Wetboek bedoelde verzoek dat de verkoop ondershands zal ge-
schieden, worden ingediend. 

2. Dit verzoek kan uitslui tend worden gedaan, indien tevens een vol ledige 
koopakte word t overgelegd, zij het dat, indien het verzoek niet door de exe-
cutant word t gedaan, de akte niet door of namens hem ondertekend behoeft 
te zijn. Tevens dienen in afschrift te worden overgelegd de biedingen die bij 
de notaris zijn b innengekomen dan wel een verklar ing van de notaris dat hij 
zulke biedingen niet heeft ontvangen. 

3. Bij verzoekschrift word t voorts een lijst overgelegd van de in artikel 544 
bedoelde belanghebbenden. De griff ier deelt hun onverwi j ld mede dat het 
verzoek is gedaan en dat zij op hun verlangen door de president kunnen 
worden gehoord. 
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4. Door t i jd ige indiening van het verzoek vervalt de voor de openbare ver-
koop bepaalde dag. Word t het verzoek afgewezen, dan zal de rechter tevens 
de dag bepalen waarop de openbare verkoop zal plaatsvinden. Deze ver-
koop zal tenminste veert ien dagen tevoren op de in artikel 516 bedoelde w i j -
ze worden bekendgemaakt. De president kan de verzoeker in de kosten van 
de bekendmaking veroordelen, onverminderd diens verpl icht ing de door het 
verzoek ontstane schade te vergoeden, zo daartoe gronden zijn. 

Vijfde Afdeling. Van de verdeling van de opbrengst van de executie 

Artikel 551. 1. Indien er geen andere schuldeiser is, die op het geëxecu-
teerde of op de kooppri js beslag heeft gelegd, en evenmin door de executie 
een beperkt recht vervalt, draagt de notaris aan de executant uit de netto-op-
brengst van de zaak af hetgeen aan deze bli jkens een door hem te dien aan-
zien aan de notaris afgelegde verklaring krachtens zijn executoriale titel toe-
komt ; het overschot keert de notaris uit aan de geëxecuteerde. 

2. Ingeval er wel schuldeisers of beperkt gerecht igden zijn, als in het eer-
ste lid bedoeld, dan wel de in dat lid bedoelde verklar ing word t betwist of de 
notaris ernstige reden heeft te vermoeden dat zij onjuist is, stort de notaris 
de netto-opbrengst onverwi j ld bij een door hem aangewezen bewaarder die 
aan de in artikel 445 bedoelde eisen voldoet. 

3. Wanneer de schuldeisers die op de zaak of op de kooppri js beslag heb-
ben gelegd, de beperkt gerecht igden wier recht door de executie vervalt , en 
de geëxecuteerde het vóór de betaaldag van de koopsom omtrent de verde-
l ing van de te storten som eens zijn geworden, blijft de stort ing achterwege 
en keert de notaris aan ieder het hem toekomende uit. 

4. Voor zover de verpl icht ingen welke ingevolge dit artikel op de notaris 
rusten, niet worden nagekomen, is de Staat jegens belanghebbenden voor 
de daaruit voor hen voortv loeiende schade met de notaris hoofdel i jk aan-
sprakelijk. 

5. In geval van executie door een hypotheekhouder is niet dit art ikel, maar 
artikel 3.9.4.16 van het Burgerli jk Wetboek van toepassing. 

6. Van het in dit artikel bepaalde kan in de koopvoorwaarden niet worden 
afgeweken. 

Artikel 551a. 1. Na de betaling van de kooppr i js is ieder der in het derde 
lid van het vor ige artikel genoemde belanghebbenden bevoegd een gerech-
telijke rangregel ing te verzoeken. 

2. Indien deze belanghebbenden met betrekking tot de verdel ing alsnog 
tot overeenstemming komen en daarvan door een authentieke akte doen 
blijken aan de in artikel 551, tweede l id, bedoelde bewaarder, keert deze aan 
ieder het hem volgens deze akte toekomende uit. 

Artikel 552. 1. Een gerechtel i jke rangregel ing, bedoeld in het vor ige arti-
kel en in artikel 3.9.4.17 van het Burgerlijk Wetboek, word t verzocht door aan 
de president van de rechtbank binnen welker rechtsgebied zich de geëxecu-
teerde zaken geheel of grotendeels bevinden, de benoeming van een rech-
ter-commissar is te verzoeken, te wiens overstaan de verdel ing zal plaatsvin-
den. 

2. Bij het verzoekschrift wo rd t gevoegd een staat van alle bestaande in-
schr i jv ingen, af te geven door de bewaarder van de registers, alsmede een 
staat van de schuldeisers die beslag hebben gelegd op de opbrengst van de 
executie, af te geven door de notaris. 

3. Tegen een benoeming krachtens het eerste lid is geen hogere voorzie-
ning toegelaten. 

4. Op de rangregel ing zijn de artikelen 482-490a, 490c en 490d van toe-
passing. 
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Artikel 553. 1. Ingeval bij een executoriale verkoop meer onroerende za-
ken of daarop rustende rechten tezamen dan wel een of meer onroerende 
zaken of daarop rustende rechten tezamen met daarbij behorende roerende 
zaken, zoals omschreven in artikel 3.9.2.14a van het Burgerli jk Wetboek, 
voor één prijs zijn verkocht en er deelnemers aan de rangregel ing zi jn, wier 
recht of voorrang niet alle verkochte zaken of rechten betreft, deelt ieder van 
hen alleen mee of alleen met voorrang mee in het gedeelte van de netto-op-
brengst dat naar schatt ing kan worden toegerekend aan de zaken of rechten 
waarop zijn recht of voorrang betrekking had. 

2. In de in artikel 483 bedoelde staat van verdel ing zal de rechter-commis-
saris aan de hand van de overgelegde stukken en zo nodig na verhoor van 
deskundigen een verdel ing overeenkomstig het vor ige l id voorstel len. 

Zesde Afdeling. Van gedwongen ontruiming 

Artikel 555. De gedwongen ont ru iming van onroerende zaken moet wor-
den voorafgegaan door een exploit van een deurwaarder, houdende bevel 
o m binnen drie dagen aan de executoriale titel te vo ldoen. De artikelen 502 
en 503 zijn van overeenkomst ige toepassing. 

Artikel 556. 1. De gedwongen ontru iming geschiedt door een deurwaar-
der. 

2. Deze kan zich doen bijstaan door een of twee getu igen, wier naam en 
woonplaats hij in dat geval in zijn proces-verbaal zal vermelden en die dit 
stuk mede zullen tekenen. 

Artikel 557. Indien de deuren gesloten zijn, of de opening geweigerd 
word t , gelijk mede indien geweigerd wordt enige kamer te openen, is artikel 
444 van overeenkomst ige toepassing. 

Artikel 558. Is de executant overeenkomstig artikel 3.11.3 van het Burger-
lijk Wetboek gemacht igd ten aanzien van een onroerende zaak zelf datgene 
te verr ichten waartoe nakoming van een jegens hem bestaande verpl icht ing 
zou hebben geleid, en is daartoe gehele of gedeelteli jke al of niet t i jdeli jke 
ont ru iming nodig, dan is het bepaalde in deze afdel ing mede van toepas-
sing. 

ARTIKEL VI 

In het opschrift van de vi j fde titel van het Tweede Boek verval len de woor-
den «en van dwangsom». 

De derde afdel ing van de vi j fde titel van het Tweede Boek, bevattende de 
artikelen 611 a-611 i, vervalt. 

De zesde en zevende titel van het Tweede Boek, bevattende de artikelen 
612-619, worden vervangen door: 

Zesde titel. Van het vereffenen van schadevergoeding 

Artikel 612. De rechter die een veroordel ing tot schadevergoeding uit-
spreekt, begroot, voor zover hem dit mogeli jk is, de schade in het vonnis. In-
dien begrot ing in het vonnis hem niet mogeli jk is, spreekt hij een veroorde-
ling uit tot schadevergoeding op te maken bij staat. 

Artikel 613. 1. De tenui tvoer legging van een veroordel ing tot schadever-
goeding op te maken bij staat, vangt aan met de betekening aan de weder-
partij van een staat waar in het beloop van de schade waarvan de vereffening 
word t gevorderd, gespecificeerd wordt opgegeven. 
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2. In het exploi t worden tevens dag en uur medegedeeld waarop de zaak 
op de terechtzit t ing zal worden gebracht. De bepalingen betreffende dag-
vaarding zijn van overeenkomst ige toepassing. Bevoegd is de rechter die in 
eerste instantie over de hoofdzaak heeft geoordeeld. 

Artikel 614. De schuldeiser kan in de schadestaat ook vereffening van de 
schade in andere vo rm dan betal ing van een geldsom vorderen. 

Artikel 615. De schuldeiser kan, onverschi l l ig of in de hoofdzaak reeds 
schadeposten waren gesteld, n ieuwe posten in de schadestaat opnemen. In-
dien de wederpart i j zich door de opneming in haar verdedig ing onredel i jk 
bemoei l i jkt acht, kan zij zich daartegen verzetten met overeenkomst ige toe-
passing van artikel 134, t w e e d e e n derde l id. Het verzet word t in elk geval af-
gewezen, voor zover de schuldeiser ten t i jde van de hoofdzaak niet met de 
schade bekend was. 

Artikel 615a. Voor de toepassing van de artikelen 75-89a, 134, 138, 139, 
254-262 en 279-284 worden hoofdzaak en schadestaatprocedure als afzon-
derli jke gedingen beschouwd. 

Artikel 615b. De schuldenaar wo rd t veroordeeld de vastgestelde schade 
te vo ldoen. Op verlangen van de schuldeiser kan de rechter de schadepos-
ten afzonderl i jk toewi jzen, zodra zij zijn komen vast te staan. 

Zevende titel. Van het stellen van zekerheid 

Artikel 616. 1. Ingeval van geschil over een krachtens vonnis of beschik-
king te stellen zekerheid word t daarover op vorder ing van de meest gerede 
parti j in kort geding beslist door de president van de rechtbank, door w ie of 
door wiens college de zaak in eerste aanleg is behandeld, of, in geval van 
een arbitraal vonnis, van de rechtbank ter griff ie waarvan dat vonnis is ne-
dergelegd. 

2. Gaat het om een vonnis of beschikking van de kantonrechter, dan 
word t de vorder ing voor deze ingesteld. 

3. Zowel de rechter die het vonnis of de beschikking, bedoeld in de vor ige 
leden, wi jst als de rechter die over het geschil omtrent de te stellen zekerheid 
oordeelt , kan een termi jn bepalen: 

a. waarb innen de zekerheid moet worden aangeboden of gesteld, op 
straffe van verval van de bevoegdheid met het oog op welker ui toefening de 
zekerheidstell ing is bevolen; 

b. waarbinnen een aangeboden zekerheid door de wederpart i j moet wor-
den aanvaard of geweigerd, op straffe van verval van haar bevoegdheid ze-
kerheidstel l ing te eisen. 

4. De rechter die de termi jn heeft bepaald, kan deze op verzoek van de 
meest gerede part i j , in te dienen voordat de termi jn is verstreken, ver lengen. 
Tegen een beschikking krachtens dit l id is geen hogere voorziening toegela-
ten. 

ARTIKEL VII 

De artikelen 620 en 621 wo rden vervangen door: 

Artikel 620. 1. Geschil len kunnen door parti jen aan een uitspraak van 
scheidsmannen worden onderworpen , tenzij hun last de bevoegdheid zou 
insluiten tot een vaststel l ing, waarvan de rechtsgevolgen niet ter vri je bepa-
ling van part i jen staan. 

2. Indien voor de beëindig ing van het geschil door een vaststel l ingsover-
eenkomst macht ig ing van een overheidsorgaan of toes temming van een 
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derde nodig zou zijn, kan het geschil ook niet zonder een zodanige machti-
ging of toestemming aan een uitspraak van scheidsmannen worden onder-
worpen. 

3. Men kan zich zelfs vooraf verbinden om geschillen welke in het vervolg 
mochten opkomen, aan een uitspraak van scheidsmannen te onderwerpen. 

4. Op de onderwerping van een geschil aan een uitspraak van scheids-
mannen is titel 7.15 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. 

Artikel 621. Een compromis dat is aangegaan ter zake van echtscheiding, 
scheiding van tafel en bed, ontbinding van het huwelijk na scheiding van ta-
fel en bed, opheffing van de wettelijke gemeenschap van goederen, of van 
geschilpunten die de staat van personen betreffen, of dat om een andere re-
den de bevoegdheid zou insluiten tot een vaststelling, waarvan de rechtsge-
volgen niet ter vrije bepaling van partijen staan, is nietig. 

In artikel 622 lid 1 worden de woorden «ieder die lasthebber kan wezen» 
vervangen door: ieder die gevolmachtigde kan zijn. 

De tweede zin van artikel 628 wordt gelezen: 
Zij kunnen worden veroordeeld tot schadevergoeding jegens de partijen, 

indien zij zonder wettige redenen geen uitspraak binnen de daartoe bepaal-
de termijn hebben gedaan. 

Artikel 645 vervalt. 

In artikel 654 lid 2 worden de woorden «na het einde der termijnen van 
boedelbeschrijving en van het regt van beraad» vervangen door: na het ein-
de van de termijn, bedoeld in artikel 4.5.1.4 van het Burgerlijk Wetboek. 

ARTIKEL VIII 

De tweede titel, de derde titel en de eerste zes afdelingen van de vierde ti-
tel van het Derde Boek, bevattende de artikelen 658-770g, worden vervan-
gen door: 

TWEEDE TITEL. VAN PROCEDURES BETREFFENDE EEN ALGEMEENHEID 
VAN GOEDEREN OF EEN GEMEENSCHAP 

Eerste Afdeling. Van de verzegeling 

Artikel 658. 1. Zaken die tot een algemeenheid van goederen behoren 
kunnen worden verzegeld met verlof van de kantonrechter in wiens rechts-
gebied de verzegeling moet plaatsvinden. De verzegeling geschiedt door 
een bij dit verlof aan te wijzen notaris met diens zegel. Tegen het verlof is 
geen hogere voorziening toegelaten. 

2. Hij kan een bewaarder van de gelegde zegels aanstellen. 

Artikel 659. De artikelen 444, 444a en 444b, tweede en derde lid, zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 660. 1. Verlof tot verzegeling kan worden verzocht: 
1° door hem die de algemeenheid als rechthebbende kan opeisen of als 

deelgenoot of beperkt gerechtigde op een aandeel in de algemeenheid ver-
deling daarvan kan vorderen; 

2° zo zich onder 1° bedoelde personen onbekwamen bevinden, die geen 
wettelijke vertegenwoordiger hebben, of, indien deze afwezig is, door een 
bloed- of aanverwant van de onbekwame; 
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3° in geval van een nalatenschap: 
a. mede door de overgebleven echtgenoot, door de uitvoerders van een 

uiterste wi lsbeschikking en door vereffenaars die door de rechter zijn be-
noemd ; 

b. zo noch de onder a bedoelde personen, noch een der erfgenamen aan-
wezig mocht zi jn, door een dergenen die in dienst van de overledene waren 
of met hem samenwoonden; 

4° in geval de algemeenheid van goederen onder bewind staat: door de 
bewindvoerder; 

5° door een schuldeiser van de a lgemeenheid, doch alleen indien hij zon-
der de verzegeling ernstig gevaar zou lopen zijn vorder ing niet te kunnen 
verhalen. 

2. Het verlof word t slechts gegeven, indien de verzoeker zijn recht of be-
voegdheid en een voldoende ernstig belang bij de verzegeling summier l i jk 
aannemeli jk maakt. 

Artikel 661. Indien in geval van een nalatenschap een der in artikel 660, 
eerste lid onder 1°, bedoelde personen afwezig of onbekwaam is, en geen 
wettel i jke ver tegenwoordiger heeft of deze afwezig is, kan het verlof tot ver-
zegeling ook door een notaris worden verzocht. 

Artikel 662. Van de verzegeling moet door een proces-verbaal bl i jken, dat 
zal inhouden: 

1° dag en uur van de verzegel ing; 
2° naam, voornaam en woonplaats van hem op wiens verzoek de verze-

geling is gedaan en een keuze van woonplaats ten kantore van de notaris die 
de verzegeling verr icht; 

3° de vermeld ing van het verlof tot verzegel ing; 
4° de verschi jning van de part i jen en hun verzoeken en bewer ingen; 
5° de opgave van de plaatsen en de voorwerpen waarop het zegel is gezet 

en een korte beschri jving van de zaken die buiten verzegeling zijn gebleven; 
6° naam, woonplaats en beroep van de bewaarder; 
7° de eed bij de slui t ing der verzegeling die in handen van de notaris moet 

worden afgelegd door degenen die de zaken onder zich hadden of het huis 
bewonen, waar de verzegeling is gedaan, dat zij niets verduisterd hebben, 
noch gezien hebben noch weten dat er iets verduisterd is. 

Artikel 663. 1. Indien bij de verzegeling boeken of papieren worden gevon-
den, kunnen zij door de notaris worden geopend. Indien zij voor de alge-
meenheid of de daartoe behorende goederen of schulden van belang kun-
nen zijn, worden zij overgebracht naar de griff ie van het kantongerecht of 
naar een andere door de notaris aan te wi jzen plaats, waar zij ter beschikking 
van de parti jen bl i jven. 

2. Zodra blijkt dat de overgebrachte boeken of papieren niet van belang 
zijn of aan een derde toebehoren, zorgt de notaris voor afgifte aan de recht-
hebbende. 

Artikel 664. De notaris kan op ver langen en op kosten van elk der part i jen 
de voorwerpen, boeken en papieren, alsmede de plaats waar zij zijn aange-
trof fen, doen fotograferen of copiëren. Hij hecht de foto 's of copieën aan het 
proces-verbaal van verzegeling. 

Artikel 665. 1. Indien geen to t de a lgemeenheid behorende roerende za-
ken van voldoende belang worden aangetrof fen, zal dit in het proces-verbaal 
worden vermeld en verzegeling achterwege kunnen bl i jven. 

2. Zaken die niet voor beslag vatbaar zijn of niet zonder schade verzegeld 
kunnen worden, bl i jven buiten de verzegel ing, maar worden overeenkom-
stig artikel 662 onder 5° in het proces-verbaal beschreven. 
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Tweede Afdeling. Van ontzegeling 

Artikel 666. 1. De in artikel 660 onder 1°, 3° onder a en 4° bedoelde perso-
nen kunnen aan de kantonrechter die verlof tot de verzegeling gaf, verlof tot 
ontzegeling verzoeken. Tegen het verlof is geen hogere voorziening toegela-
ten. 

2. Ontzegeling heeft in elk geval plaats voor zover van de algemeenheid 
van goederen een partijen bindende boedelbeschrijving wordt opgesteld of 
alle partijen hun toestemming tot de ontzegeling geven en het vrije beheer 
over hun goederen hebben. 

Artikel 667. 1. De in artikel 660 onder 1°, 3"onder a en 4° bedoelde perso-
nen en degene die de verzegeling heeft uitgelokt worden opgeroepen om op 
het verzoekschrift te worden gehoord, indien zij het verlangen daartoe tijdig 
aan de notaris die de verzegeling heeft verricht, hebben medegedeeld met 
opgave van de redenen van dit verlangen en van hun woonplaats. 

2. Bij het verzoekschrift wordt een verklaring van de notaris overgelegd 
waaruit blijkt of en, zo ja, welke mededelingen zijn gedaan. 

Artikel 668. De ontzegeling geschiedt door de in het verlof tot ontzegeling 
aangewezen notaris. 

Artikel 669. De in artikel 660 onder 1°, 3° onder a en 4° bedoelde personen 
en degene die de verzegeling heeft uitgelokt worden door de notaris ten 
minste vierentwintig uur tevoren van het tijdstip van ontzegeling op de 
hoogte gesteld. Hetzelfde geldt voor de schuldeiser van de algemeenheid 
die zijn verlangen daartoe tijdig aan de notaris heeft medegedeeld met op-
gave van zijn vordering en van zijn woonplaats. 

Artikel 670. Het proces-verbaal van de ontzegeling moet bevatten: 
1° dag en uur waarop zij gedaan wordt; 
2° naam en woonplaats of gekozen woonplaats van hem die de ontzege-

ling verzocht heeft; 
3° vermelding van het verlof tot ontzegeling; 
4° vermelding van de in artikel 669 bedoelde mededelingen; 
5° de verschijning van partijen en hun opmerkingen; 
6° de herkenning van de zegels en de bevinding daarvan als gaaf en onge-

schonden, of indien zij dit niet mochten zijn, de vermelding van de toestand 
waarin zij worden bevonden. 

Derde Afdeling. Van boedelbeschrijving 

Artikel 671. Indien alle partijen zich daarmee verenigen en het vrije be-
heer over hun goederen hebben, kan een voorgeschreven boedelbeschrij-
ving plaatsvinden bij een onderhandse akte. In alle andere gevallen geschiedt 
zij bij notariële akte. 

Artikel 672. 1. De kantonrechter in wiens rechtsgebied de boedel zich ge-
heel of voor een groot deel bevindt, kan op verzoek van een der in artikel 660 
onder 1°, 3° onder a en 4° bedoelde personen of van iemand die daarbij op 
andere grond voldoende belang heeft, een boedelbeschrijving bevelen door 
een bij dat bevel aan te wijzen notaris. Tegen het bevel is geen hogere voor-
ziening toegelaten. 

2. Het verzoek kan worden gedaan tezamen met een verzoek strekkende 
tot verzegeling of tot ontzegeling. 

3. Het bevel wordt slechts gegeven, indien de verzoeker zijn recht en be-
lang summierlijk aannemelijk maakt. 

Artikel 673. Indien de notaris nodig oordeelt de te beschrijven zaken zelf 
in ogenschouw te nemen, zijn de artikelen 444, 444a en 444b, tweede en der-
de lid, van overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 674. De boedelbeschri jv ing zal bevat ten: 
1° naam, voornaam en woonplaats van de verschenen of opgeroepen 

part i jen en van de aangewezen schatters; 
2° een korte beschri jv ing van alle tot de boedel behorende goederen en 

schulden en, zo een der parti jen zulks wenst , een schatt ing van de waarde 
van de roerende zaken door een of meer door parti jen aan te wi jzen schat-
ters met hun beëdig ing; 

3° een opgave van de plaats waar de beschreven zaken zich bevinden, of 
waarheen zij zijn overgebracht; 

4° een opgave van tot de boedel behorende ge ldsommen; 
5° een opgave van de aangetroffen boeken en registers betreffende de 

boedel, die op de eerste en laatste bladzijden worden gewaarmerkt , ingeval 
van een notariële beschri jv ing door de notaris en ingeval van een onder-
handse beschri jv ing door de part i jen; 

6° vermeld ing van de akten die op de goederen en de schulden van de 
boedel betrekking hebben; 

7° ingeval van een notariële beschr i jv ing: vermeld ing van de eed, af te 
leggen in handen van de notaris, van hen die vóór de beschri jving de zaken 
onder zich hadden of het huis waar in deze zich bevinden bewoond hebben, 
dat zij niets hebben verduisterd, noch gezien hebben, noch weten dat iets 
verduisterd is. 

Artikel 675. Indien part i jen het niet eens worden over de aanwijzing van 
de schatters, worden deze benoemd door de notaris of, in geval van een on-
derhandse boedelbeschr i jv ing, door de kantonrechter. Een schatter word t , 
zo de schatt ing niet onder een reeds afgelegde eed kan geschieden, beëdigd 
door een notaris of door de kantonrechter die hem heeft benoemd. 

Vierde Afdeling. Geschillen in verband met verzegeling, ontzegeling en 
boedelbeschrijving 

Artikel 676. Geschil len die in verband met een verzegel ing, ontzegeling of 
boedelbeschri jv ing rijzen, worden in kort geding gebracht voor de president 
van de rechtbank in welker rechtsgebied de verzegeling is geschied of de te 
beschri jven boedel zich geheel of grotendeels bevindt. 

Vijfde Afdeling. Van de verdeling van een gemeenschap 

Artikel 677. 1. Het vonnis waarbi j een vorder ing tot verdel ing van een ge-
meenschap word t toegewezen zonder dat de rechter de vaststel l ing van de 
verdel ing aan zich houdt, zal inhouden een bevel tot verdel ing ten overstaan 
van een notaris, alsmede, zo parti jen het over de keuze niet eens zijn, de be-
noeming van deze notaris. Op ver langen van elk der parti jen kan het vonnis 
tevens de benoeming inhouden van een onzi jdig persoon als bedoeld in art i-
kel 3.7.1.10 van het Burgerl i jk Wetboek. 

2. De notaris bepaalt dag en uur waarop parti jen voor hem moeten ver-
schi jnen en roept hen tegen het vastgestelde t i jdst ip op. Indien zij niet allen 
verschi jnen, kan hij part i jen een of meer malen tegen een nieuwe dag oproe-
pen. 

Artikel 678. 1. Indien de notaris part i jen niet kan verenigen, constateert 
hij dit in een proces-verbaal, waar in hij desverlangd opgeeft op welke pun-
ten part i jen reeds tot overeenstemming zijn gekomen. 

2. Zolang geen vol ledige overeenstemming is bereikt, kan de meest gere-
de parti j vorderen dat de rechter de wijze van verdel ing gelast of zelf de ver-
del ing vaststelt, dan wel wat overigens ter zake van hetgeen parti jen ver-
deeld houdt , nodig mocht zijn. 

3. Zolang hem geen afschrift van het in het eerste lid bedoelde proces-
verbaal word t overgelegd, kan de rechter op verlangen van elk der part i jen de 
zaak aanhouden ten einde de notaris opn ieuw gelegenheid te geven tot toe-
passing van het tweede lid van het vor ige art ikel. 
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Artikel 679. 1. Indien partijen het niet eens worden over de benoeming 
van een deskundige om de waarde van een of meer der te verdelen goede-
ren te schatten, geschiedt de benoeming op verzoek van de meest gerede 
partij door de kantonrechter in wiens ambtsgebied de goederen zich bevin-
den. Bevinden zij zich in het buitenland, dan is de kantonrechter te Amster-
dam bevoegd. 

2. Is met betrekking tot de verdeling een procedure aanhangig, dan kan 
de benoeming ook, op verlangen van een der partijen of ambtshalve, wor-
den gedaan door de rechter voor wie de zaak in eerste aanleg of in hoger be-
roep dient of door de rechter- of raadsheercommissaris voor wie een getui-
genverhoor of verschijning van partijen is gelast. 

3. Een door de rechter benoemde deskundige wordt, zo de schatting niet 
onder een reeds afgelegde eed kan geschieden, tevens door deze rechter 
beëdigd. 

Artikel 680. 1. Indien een vordering tot verdeling, tot gelasten van de wij-
ze van verdeling of tot vaststelling van een verdeling niet de gehele voor ver-
deling vatbare gemeenschap betreft, kan ieder van de gedaagden overeen-
komstig de hem in de artikelen 3.7.1.9a en 3.7.1.14 van het Burgerlijk Wet-
boek toegekende bevoegdheden eisen dat de verdeling van de gehele voor 
verdeling vatbare gemeenschap wordt bevolen of door de rechter zelf wordt 
vastgesteld. 

2. Indien de vordering strekt tot het verkrijgen van een bevel tot verdeling 
of tot de wijze van verdeling van de gehele voor verdeling vatbare gemeen-
schap, kan ieder van de gedaagden vaststelling van de verdeling door de 
rechter zelf vorderen. 

3. De in de vorige leden bedoelde eis moet worden gedaan voor alle we-
ren die niet de bevoegdheid van de rechter of zekerheidstelling overeenkom-
stig artikel 152 betreffen. 

4. Zijn een of meer partijen niet verschenen, dan doet degene die de eis 
heeft gedaan haar aan hem betekenen met inachtneming van de voor dag-
vaarding voorgeschreven termijnen en met oproeping tegen de dag waarop 
hij de zaak wederom ter rolle wil doen dienen. Deze dag zal niet later mogen 
worden gesteld dan drie maanden na de dag waartegen de op te roepen par-
tij voor wie de langste termijn van dagvaarding geldt, op zijn vroegst ge-
dagvaard zou mogen worden. De rechter kan, uiterlijk op de dag waartegen 
is opgeroepen, oproeping tegen een latere dag toestaan. 

5. Zijn niet allen die aan de verdeling dienen mee te werken in het geding 
betrokken, dan kan ieder van de gedaagden hen met overeenkomstige toe-
passing van het vorige lid alsnog in het geding roepen, met betekening te-
vens van een afschrift van de aan hem zelf uitgebrachte dagvaarding. 

VIERDE TITEL. VAN MIDDELEN TOT BEWARING VAN ZIJN RECHT 

Eerste Afdeling. Algemene bepalingen 

Artikel 700. 1. Voor het leggen van conservatoir beslag is verlof vereist 
van de president van de rechtbank binnen welker rechtsgebied zich een of 
meer van de betrokken zaken bevinden, dan wel, indien het beslag niet op 
zaken betrekking heeft, de schuldenaar of degene of een dergenen onder 
wie het beslag gelegd wordt, woonplaats heeft. 

2. Het verlof wordt verzocht bij een verzoekschrift waarin de aard van het 
te leggen beslag en van het door de verzoeker ingeroepen recht en, zo dit 
recht een geldvordering is, ook het bedrag of, zo dit nog niet vaststaat, het 
maximum bedrag daarvan, worden vermeld, onverminderd de bijzondere 
eisen door de wet gesteld voor een beslag van de soort waarom het gaat. De 
president beslist na summier onderzoek. In geval van een geldvordering 
stelt hij het bedrag vast waarvoor het verlof wordt verleend, met inbegrip 
van de kosten waarin de schuldenaar zal kunnen worden veroordeeld. Te-
gen een krachtens dit lid gegeven verlof is geen hogere voorziening toegela-
ten. 
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3. Tenzij op het tijdstip van het verlof reeds een eis in de hoofdzaak is in-
gesteld, wordt het verlof verleend onder voorwaarde dat het instellen daar-
van geschiedt binnen een door de president daartoe te bepalen termijn van 
ten minste acht dagen na het beslag. De president kan de termijn verlengen, 
indien de beslaglegger dit voor het verstrijken van de termijn verzoekt. Te-
gen de beschikking is geen hogere voorziening toegelaten. Overschrijding 
van de termijn doet het beslag vervallen. 

Artikel701. 1. De president kan het verlof verlenen onder voorwaarde 
dat tot een door hem te bepalen bedrag zekerheid wordt gesteld voor scha-
de die door het beslag kan worden veroorzaakt. 

2. De zekerheid moet voor of bij de betekening van het beslagexploit aan 
de beslagene worden aangeboden. Voor het overige is artikel 616 van toe-
passing. 

Artikel 702. 1. Tenzij de wet anders bepaalt, wordt een conservatoir be-
slag gelegd met overeenkomstige toepassing van de voorschriften, geiden-
de voor het leggen van executoriaal beslag tot verhaal van een geldvorde-
ring op een goed van de soort als in beslag genomen wordt. In plaats van de 
executoriale titel wordt in het beslagexploit het in artikel 700 bedoelde verlof 
van de president vermeld. 

2. Dit verlof en het verzoekschrift waarop het is gegeven worden tezamen 
met het beslagexploit aan de beslagene betekend. 

Artikel 703. Het beslag mag niet worden gelegd op goederen bestemd 
voor de openbare dienst. 

Artikel 704. 1. Zodra de beslaglegger inde hoofdzaakeen executoriale ti-
tel heeft verkregen en deze voor tenuitvoerlegging vatbaar is geworden, 
gaat het conservatoir beslag over in een executoriaal beslag, mits de verkre-
gen titel aan de beslagene en, zo het beslag onder een derde is gelegd, ook 
aan deze is betekend. 

2. Wordt de eis in de hoofdzaak afgewezen, en is deze afwijzing in kracht van 
gewijsde gegaan, dan vervalt daardoor tevens van rechtswege het beslag. 
Hetzelfde geldt, indien voor de tenuitvoerlegging van de beslissing in de 
hoofdzaak een rechterlijk bevelschrift of verlof nodig is, en de beslissing 
waarbij dit door de rechter is geweigerd in kracht van gewijsde is gegaan. 

Artikel 705. 1. De president die verlof tot het beslag heeft gegeven kan, 
rechtdoende in kort geding, het beslag op vordering van elke belanghebben-
de opheffen, onverminderd de bevoegdheid van de gewone rechter. 

2. De opheffing wordt onder meer uitgesproken bij verzuim van op straffe 
van nietigheid voorgeschreven vormen, indien summierlijk van de ondeug-
delijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht of van het onnodi-
ge van het beslag blijkt, of, zo het beslag is gelegd voor een geldvordering, 
indien voor deze vordering voldoende zekerheid wordt gesteld. 

3. Het derde en vierde lid van artikel 438 zijn van overeenkomstige toe-
passing. 

Artikel 706. De kosten van het beslag kunnen, al of niet in de hoofdzaak, 
van de beslagene worden teruggevorderd, tenzij het beslag nietig, onnodig 
of onrechtmatig was. 

Artikel 707. Hetgeen is bepaald omtrent conservatoir beslag op een goed, 
is van overeenkomstige toepassing op conservatoir beslag op een beperkt 
recht op of een aandeel in een zodanig goed. 

Artikel 708. Hetgeen is bepaald omtrent conservatoir beslag op een goed 
van de schuldenaar is van overeenkomstige toepassing op conservatoir be-
slag op een goed waarop de schuldeiser zich kan verhalen en dat aan een 
ander dan de schuldenaar toebehoort. De beslaglegger is in dit geval ver-
plicht het beslag binnen acht dagen aan de schuldenaarte betekenen. 
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Artikel 709. 1. Op verzoek van degene die verlof vraagt tot het leggen van 
conservatoir beslag op roerende zaken die geen registergoederen zijn, of die 
op zodanige zaken reeds beslag heeft gelegd, kan de president die het verlof 
geeft of heeft gegeven of in het rechtsgebied van wiens rechtbank zich een 
of meer van de betrokken zaken bevinden, bevelen dat zij tevens ter gerech-
teli jke bewar ing zullen worden afgegeven aan een door de president aan te 
wi jzen bewaarder. 

2. Een overeenkomst ig verzoek kan worden gedaan door een pandhouder 
als bedoeld in artikel 3.9.2.2, wanneer op de verpande zaak conservatoir of 
executoriaal beslag is gelegd. 

3. De president wi jst het verzoek niet toe dan na de beslagene en eventu-
ele andere belanghebbenden gelegenheid te hebben gegeven te worden ge-
hoord , tenzij bi jzondere omstandigheden eisen dat het bevel terstond word t 
gegeven. Tegen het bevel is geen hogere voorziening toegelaten. 

5. Art ikel 701 is van overeenkomst ige toepassing. 

Artikel 710. 1. Indien over één of meer goederen geschil bestaat aan wie 
van twee of meer parti jen zij toekomen, kunnen zij op vorder ing van elk der 
part i jen in kor tged ing ondereen bewind als bedoeld in artikel 3.6.1.14c lid 1 
onder e van het Burgerli jk Wetboek worden gesteld door de president van 
de rechtbank in welker rechtsgebied zich een of meer van de betrokken za-
ken bevinden of waarvoor de hoofdzaak aanhangig is of die naar de gewone 
regels bevoegd zou zijn van de hoofdzaak kennis te nemen. 

2. Tenzij reeds een eis in de hoofdzaak is ingesteld, v indt onderbewind-
stel l ing slechts plaats onder voorwaarde dat deze eis binnen een door de 
president daartoe te bepaien termi jn ingesteld wordt . De president kan de 
termi jn ver lengen, indien dit voor het verstr i jken van de termi jn door een der 
part i jen of de bewindvoerder word t verzocht. Tegen de beschikking is geen 
hogere voorziening toegelaten. Overschr i jd ing van de termi jn doet het be-
w ind eindigen. 

3. Door parti jen op een of meer van de goederen gelegde beslagen beper-
ken de bewindvoerder niet in de hem als zodanig toekomende bevoegdhe-
den. 

4. De bewindvoerder doet de onder het bewind staande goederen toeko-
men aan degene die daarop krachtens een in kracht van gewi jsde gegane of 
ui tvoerbaar bij voorraad verklaarde uitspraak recht heeft, tenzij de president 
anders heeft bepaald. 

5. Het bewind kan, onverminderd het bepaalde in artikel 3.6.1.14f van het 
Burgerli jk Wetboek, op vorder ing van elk der parti jen door de president wor-
den opgeheven. 

Tweede Afdeling. Van conservatoir beslag in handen van de schuldenaar 

Artikel 711. 1. Verlof o m conservatoir beslag tot verhaal van eengeldvor-
dering te leggen op roerende zaken die geen registergoederen zijn en op 
rechten aan toonder of order word t slechts ver leend, indien de schuldeiser 
aantoont dat er gegronde vrees bestaat voor verduister ing hetzij door de 
schuldenaar van zijn goederen hetzij, zo de voor het beslag vatbare goede-
ren aan een ander dan de schuldenaar toebehoren, door deze ander van die 
goederen. 

2. De eis van vrees voor verduister ing geidt niet wanneer het verlof word t 
ver leend aan de houder van een wisselbrief, een orderbi l jet of cheque, waar-
van de non-betal ing door protest of een voor de cheque daarmee gelijk te 
stellen verklaring is vastgesteld, telkens voor hetgeen deze houder te vorde-
ren heeft van de trekker, de acceptant, deava l i s ten deendossanten. Ookar-
tikel 701 mist in dit geval toepassing. 

3. De vor ige leden zijn mede van toepassing op de goederen bedoeld in 
artikel 474bb. Het in beslag te nemen goed moet in het in artikel 700, tweede 
l id , bedoelde verzoekschrift worden omschreven. 
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Artikel 712. De artikelen 441, eerste lid, 443-445,447, 448, 451, 453a, 
455a, 456a, 457 en 461 d zijn op de in het vorige artikel bedoelde beslag van 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 713. Wordt het beslag gelegd op een recht aan toonder of order, 
dan worden de in artikel 474b bedoelde baten geïnd door de bewaarder van 
het papier en zijn voorts dat artikel en artikel 474ba van overeenkomstige 
toepassing. 

Derde Afdeling. Van conservatoir beslag op aandelen op naam, en effecten 
op naam die geen aandelen zijn 

Artikel 714. De bepalingen van de artikelen 474b, tweede lid, 474ba en 
711, eerste en tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing op het con-
servatoir beslag tot verhaal van een geldvordering op aandelen op naam en 
effecten op naam die geen aandelen zijn. 

Artikel 715. 1. Conservatoir beslag op aandelen op naam ineen naamlo-
ze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
wordt gelegd op de wijze en met de gevolgen als bepaald in de artikelen 
474c, 474d, 474e en 474f, met dien verstande dat het verlof van de president 
van de arrondissementsrechtbank treedt in de plaats van de executoriale t i-
tel. 

2. Het beslagexploit houdt in waar de hoofdzaak aanhangig is of binnen 
welke termijn zij blijkens het verlof ingesteld moet worden. Is nog geen eis in 
de hoofdzaak ingesteld, dan is de beslaglegger verplicht binnen acht dagen 
na dit instellen een afschrift van de dagvaarding of, zo de eis op andere wijze 
is ingesteld, van het stuk waarbij dit geschiedde, aan de vennootschap te be-
tekenen. De president kan deze termijn op verzoek van de beslaglegger ver-
lengen, in dier voege dat de verlenging om haar werking te hebben binnen 
acht dagen na het verstrijken van de termijn schriftelijk aan de vennootschap 
moet zijn medegedeeld. Tegen de beschikking is geen hogere voorziening 
toegelaten. 

3. De termijn, vermeld in artikel 474 g, eerste lid, eindigt eerst één maand 
na de dag, waarop de in kracht van gewijsde gegane executoriale titel aan de 
vennootschap is betekend. 

4. Artikel 474ga is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 716. Ten aanzien van de baten uit in beslag genomen aandelen op 
naam voortvloeiende geldt het beslag als een beslag onder de vennoot-
schap. Van deze baten doet de vennootschap verklaring aan de rechtbank al-
vorens deze de beschikking bedoeld in artikel 474g geeft. Bij deze beschik-
king wordt tevens beslist omtrent de deugdelijkheid van deze verklaring, en 
wordt de afgifte van de baten aan de deurwaarder gelast, mits alle kosten 
aan de zijde van de vennootschap ter zake van de deugdelijk bevonden ver-
klaring worden vergoed. 

Artikel 717. 1. De bepalingen van de artikelen 715 en 716 zijn voor zover 
mogelijk eveneens van toepassing op andere aandelen op naam dan in een 
naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid en op effecten op naam die geen aandelen zijn. 

2. Lidmaatschapsrechten in verenigingen worden als effecten op naam 
aangemerkt, indien zij voor vervreemding vatbaar zijn. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op inschrijvingen in de Grootboe-
ken der Nationale Schuld, waarop de bepalingen van de Grootboekwet on-
verminderd van toepassing blijven. 

Vierde Afdeling. Van conservatoir beslag onder derden 

Artikel 718. Een schuldeiser kan onder derden conservatoir beslag leggen 
op de in artikel 475 bedoelde goederen. 
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Artikel 719. 1. Onverminderd hetgeen voortvloeit uit artikel 702. moeten 
op straffe van nietigheid in het beslagexploit worden vermeld het bedrag 
waarvoor het in artikel 700 bedoelde verlof werd verleend, alsmede waar de 
hoofdzaak aanhangig is of binnen welke termijn zij blijkens het verlof inge-
steld moet worden. 

2. Bij het beslagexploit wordt aan de derde tevens een afschrift betekend 
van het verlof van de president en van het verzoekschrift waarop het is gege-
ven. 

Artikel 720. De artikelen 475a, 475b, 475c, 479 en 479a zijn van overeen-
komstige toepassing. In het geval van artikel 475a, tweede lid, moet de vor-
dering waarop het beslag wordt gelegd in het verzoekschrift waarbij verlof 
van de president wordt gevraagd, uitdrukkelijk worden omschreven. 

Artikel 721. De beslaglegger is op straffe van nietigheid van het beslag 
verplicht om, zo de eis in de hoofdzaak na het beslag wordt ingesteld, bin-
nen acht dagen na dit instellen een afschrift van de dagvaarding of, zo de 
eis op andere wijze is ingesteld, van het stuk waarbij het is geschied, aan de 
derde te betekenen. De president kan deze termijn op verzoek van de beslag-
legger verlengen, in dier voege dat de verlenging om haar werking te heb-
ben binnen acht dagen na het verstrijken van de termijn schriftelijk aan de 
derde moet zijn medegedeeld. Tegen de beschikking is geen hogere voorzie-
ning toegelaten. 

Artikel 722. De betekening aan de derde, in het eerste lid van artikel 704 
voorgeschreven, dient te geschieden binnen één maand nadat ter zake van 
de hoofdvordering een executoriale titel is verkregen en deze voor tenuit-
voerlegging vatbaar is geworden; blijft betekening binnen deze termijn uit, 
dan zullen de betalingen door de derde gedaan, van waarde zijn. 

Artikel 723. De termijn van artikel 476a, eerste lid, begint vanaf de beteke-
ning van de titel aan de derde te lopen, mits de derde hieromtrent in het ex-
ploit mededeling wordt gedaan. 

Vijfde Afdeling. Van conservatoir beslag onder de schuldeiser zelf 

Artikel 724. 1. Een schuldeiser kan onder zichzelf beslag leggen op de in ar-
tikel 479h bedoelde goederen. Deze goederen moeten in het in artikel 700, 
tweede lid, bedoelde verzoekschrift worden omschreven. 

2. De artikelen 475a, eerste lid, en 475b zijn van overeenkomstige toepas-
sing. 

3. De termijn van artikel 479j, eerste lid, begint te lopen vanaf de dag dat 
de schuldeiser een executoriale titel heeft verkregen en deze voor tenuit-
voerlegging vatbaar is geworden en aan de schuldenaar is betekend. 

Zesde Afdeling. Van conservatoir beslag op onroerende zaken 

Artikel 725. Indien is voldaan aan de eisen die in artikel 711, eersteen 
tweede lid, voor het verlof worden gesteld, kan ook verlof verleend worden 
om beslag te leggen op een of meer bepaald aan te wijzen onroerende za-
ken. 

Artikel 726. 1. De artikelen 504a, eerste lid, 505, 506, 507a, 513a en 541 
zijn van overeenkomstige toepassing. 

2. De termijn van artikel 508 begint te lopen vanaf de dag dat de schuldei-
ser een executoriale titel heeft verkregen en deze voor tenuitvoerlegging 
vatbaar is geworden en aan de schuldenaar is betekend. 
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Artikel 727. Indien de eis in de hoofdzaak niet binnen de overeenkomstig 
artikel 700, derde lid, bepaalde termijn is ingesteld, is de beslaglegger ver-
plicht de inschrijving van het beslag in de openbare registers onverwijld te 
doen doorhalen op straffe van schadevergoeding. 

Zevende Afdeling. Van conservatoir beslag tot afgifte van zaken en 
levering van goederen 

Artikel 730. leder die recht heeft op afgifte van een roerende zaak of leve-
ring van een goed of die zodanig recht door een rechterlijke uitspraak tot 
vernietiging of ontbinding kan verkrijgen, kan deze zaak of dit goed ter be-
waring van dit recht in beslag nemen. 

Artikel 731. Betreft het recht op afgifte een of meer naar de soort bepaal-
de zaken, dan zal de deurwaarder een aan dat recht beantwoordende 
hoeveelheid zaken van die soort in beslag nemen, uit te kiezen door de deur-
waarder, tenzij de beslagene tijdig een redelijke andere keuze doet. 

Artikel 732. Betreft het recht op afgifte te velde staande vruchten of be-
plantingen van een onroerende zaak, dan kan uit dien hoofde beslag worden 
gelegd overeenkomstig artikel 494. In dat geval worden de in artikel 451 aan 
de kantonrechter toegekende bevoegdheden uitgeoefend door de president 
van de rechtbank, indien dit bij het in artikel 700, tweede lid, bedoelde ver-
zoekschrift wordt verzocht. 

Artikel 733. 1. Hij die verdeling van een gemeenschap kan vorderen, kan 
de daartoe behorende goederen in beslag nemen, voor zover zij in het bij-
zonder in aanmerking komen om aan hem of aan de deelgenoot voor wiens 
aandeel hij optreedt, te worden toegedeeld. 

2. Het beslag vervalt, naarmate de goederen aan een ander worden toe-
gedeeld. 

Artikel 734. 1, Opeen beslag als bedoeld in deze afdeling zijn de voor-
schriften betreffende conservatoir beslag tot verhaal van geldvorderingen 
van overeenkomstige toepassing, behoudens voor zover dit zou leiden tot 
toepasselijkheid van de artikelen 447,448,456a, 474ga, 505, derde lid, en 
541. 

2. In geval van overeenkomstige toepassing van artikel 444b treedt de 
waarde van het in beslag te nemen goed in de plaats van het bedrag van de 
vordering waarvoor beslag is gelegd. 

3. Artikel 474b is slechts van overeenkomstige toepassing ingeval uit 
hoofde van het recht waarvoor het beslag is gelegd, tevens recht op de in 
dat artikel bedoelde baten bestaat. 

4. In het in artikel 700, tweede lid, bedoelde verzoekschrift wordt het in be-
slag te nemen goed omschreven. Vrees voor verduistering behoeft niet te 
worden gesteld. 

Artikel 735. 1. Een beslag als bedoeld in de voorgaande artikelen, gelegd 
ter verkrijging van levering van een goed, blijft van kracht totdat hetzij de le-
vering heeft plaatsgevonden, hetzij zes maanden zijn verstreken, nadat in de 
hoofdzaak een beslissing is verkregen die een executoriale titel oplevert en 
die in kracht van gewijsde is gegaan. 

2. Een beslag als bedoeld in de voorgaande artikelen van deze afdeling op 
een roerende zaak die geen registergoed is, gaat krachtens artikel 704, eerste 
lid, over in een executoriaal beslag als bedoeld in artikel 492, indien de door 
de beslaglegger verkregen executoriale titel tot afgifte strekt. 

Artikel 736. 1. Bij samenloop van een beslag als bedoeld in de onderhavi-
ge afdeling met een ander beslag, al of niet van dezelfde aard, kan de meest 
gerede partij zich tot de rechter wenden, al naar de aard van het andere be-
slag overeenkomstig artikel 438 of overeenkomstig artikel 705. 
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2. Word t op een goed zowel beslag gelegd als bedoeld in de voorgaande 
artikelen van de onderhavige afdeling als tot verhaal van een geldvorder ing, 
dan geldt eerstgenoemd beslag tevens als een conservatoir beslag, gelegd 
tot verhaal van de vorder ing tot vervangende schadevergoeding wegens uit-
bl i jven van afgifte of levering. 

3. Een beslag tot verhaal van een vorder ing tot vervangende schadever-
goeding wegens het ui tbl i jven van afgifte of levering kan n ie t tegen de leg-
ger van een beslag tot verkr i jging van afgifte of levering van dezelfde zaak of 
hetzelfde goed worden ingeroepen, indien deze andere goederen van de be-
slagene aanwijst die voor de vorder ing voldoende verhaal bieden. 

Artikel 737. 1. Een beslag als bedoeld in deze afdel ing kan mede worden 
gelegd door een schuldeiser die door een rechterli jke uitspraak tot verniet i -
g ing op grond van artikel 3.2.11 van het Burgerli jk Wetboek de bevoegdheid 
kan verkri jgen zich op het goed te verhalen. 

2. Is de verniet ig ing ui tgesproken, dan gaat het beslag over in een conser-
vatoir beslag op het goed tot verhaal van zijn vorder ing of, als te dier zake is 
voldaan aan de eisen van artikel 704, eerste l id, in een overeenkomst ig exe-
cutoriaal beslag. 

Achtste Afdeling. Van conservatoir beslag tegen schuldenaren zonder 
bekende woonplaats in Nederland 

Artikel 765. Indien de schuldenaar geen bekende woonplaats in Neder-
land heeft, kan in Nederland overeenkomstig de voorgaande afdel ingen van 
deze titel beslag worden gelegd, zonder dat vrees voor verduister ing 
behoeft te worden aangetoond. 

Artikel 766. De beslaglegger is van rechtswege bewaarder van de in be-
slag genomen zaken, in geval deze zich onder hem bev inden; zo niet, dan 
kan daarover naar de regels betreffende executoriaal beslag een gerechtel i j-
ke bewaarder worden aangesteld. 

Artikel 767. Bij gebreke van een andere weg om een executoriale titel in 
Nederland te verkr i jgen kan de eis in de hoofdzaak, de vorder ing ter zake van 
de beslagkosten daaronder begrepen, worden ingesteld voor de rechtbank 
waarvan de president het verlof tot het gelegde of het tegen zekerheidstel-
l ing voorkomen of opgeheven beslag heeft ver leend. 

ARTIKEL IX 

In artikel 784 worden de woorden «beneficiaire er fgenamen, curators in 
nalatenschappen welke onder voorrecht van boedelbeschr i jv ing zijn aan-
vaard, curators in onbeheerde nalatenschappen of andere rekenpligtigen,» 
vervangen door: rekenplicht igen. 

De eerste afdeling van de zesde titel van het Derde Boek, bevattende de ar-
tikelen 794-797, word t vervangen door: 

Eerste Afdeling. Van gerechtelijke bewaring 

Artikel 794. 1. De kantonrechter kan onder hen die in zijn ambtsgebied 
hun bedrijf maken van het bewaren van roerende zaken, een of meer gerech 
telijke bewaarders aanwijzen, hetzij op verzoek van de bewaarder, hetzij 
ambtshalve. De aanwijzing kan worden beperkt tot bepaalde groepen van 
zaken. 

2. De kantonrechter vergewist zich tevoren van de bereidheid en de ge-
schiktheid van de bewaarder o m als zodanig op te t reden. 

3. De kantonrechter kan een aanwijzing ambtshalve intrekken. De intrek-
king heeft geen gevolg voor lopende bewaringen. 
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Artikel 795. Behalve in de andere in de wet vermelde geval len kan een 
zaak in gerechteli jke bewar ing worden gesteld op een in kort geding gege-
ven bevel van de president van de rechtbank. 

Artikel 796. De rechter die de gerechteli jke bewar ing van een bepaalde 
zaak beveelt, kan iedere daartoe geschikte persoon die bereid is deze benoe-
ming te aanvaarden, als gerechteli jke bewaarder van die zaak aanwijzen. 
Hetzelfde geldt voor de deurwaarder die gebruik maakt van zijn bevoegd-
heid o m een zaak in bewar ing te stellen krachtens artikel 446 en die ter plaat-
se geen voor zodanige zaken aangewezen gerechteli jke bewaarder tegen 
een redelijk loon tot de bewar ing bereid vindt. 

Artikel 797. 1. Degene die gerechteli jke bewaring ver langt van een roe-
rende zaak die geen registergoed is, geeft bij de inbewar inggev ing aan de 
bewaarder de wettel i jke bepal ing of het rechterli jk bevel op uit hoofde 
waarvan de bewar ing zal geschieden. De bewaarder geeft hem een ont-
vangstbewi js waarop deze bepaling of dit bevel is vermeld . 

2. Degene die de zaak in bewaring heeft gegeven, is verpl icht hiervan zo 
spoedig mogel i jk schrifteli jk mededel ing te doen aan degenen tegen wie de 
bewar ing zich richt en daarbij op te geven op welke grond de inbewar ing-
stel l ing geschiedt. 

Artikel 797a. 1. De gerechteli jke bewaring van een zaak geschiedt op de 
voorwaarden die door de bewaarder gewoonl i jk voor zaken van dezelfde 
soort worden overeengekomen, of, bij gebreke daarvan, volgens de regels 
die krachtens het Burgerli jk Wetboek op de overeenkomst van toepassing 
zijn, telkens tenzij de rechter die de gerechteli jke bewaring beveelt, anders 
bepaalt. 

2. De inbewaringstel l ing kan aldus geschieden dat de bewaarder de zaak 
mag afgeven aan degene tegen wie de bewaring zich richt, mits deze tevo-
ren aan zijn verpl icht ingen jegens de bewaargever heeft voldaan. Van een 
zodanig beding word t meld ing gemaakt in de mededel ing, bedoeld in artikel 
797, tweede l id. 

3. De rechter die de gerechteli jke bewaring heeft bevolen, of anders de 
president van de rechtbank, kan op verzoek van de bewaarder of een belang-
hebbende de voorwaarden vaststellen of wi jzigen of een gerechteli jke be-
waarder aanwijzen die de gerechteli jke bewaring van de oorspronkel i jke zal 
overnemen. 

Artikel 797b. 1. De kosten van de bewaring worden aan de bewaarder 
voldaan door degene die de zaak in bewaring heeft doen geven of het bevel 
to t bewaring heeft uitgelokt, onverminderd de rechten van hemzelf tegen 
degenen die jegens hem voor de kosten aansprakelijk zijn. 

2. De bewaarder heeft v o o r al hetgeen hem ter zake van de bewar ing toe-
komt een retentierecht op de in bewar ing gestelde zaken, dat hij kan uitoefe-
nen tegen ieder die recht op afgifte van die zaken mocht hebben. 

Artikel 797c. 1. Wanneer de kosten van de bewar ing niet op t i jd aan de 
bewaarder worden voldaan, kan deze op een door de president van de recht-
bank op zijn verzoek te bepalen wijze het in bewar ing gestelde verkopen; de 
opbrengst treedt voor het in bewar ing gestelde in de plaats en word t , na af-
trek van de kosten van bewar ing en van de verkoop, ten behoeve van be-
langhebbenden in de consignatiekas gestort. 

2. In geval de bewar ing haar grond v indt in een beslag, wi js t de president 
het verzoek n i e t t oedan nadat de beslagene is opgeroepen om te worden 
gehoord. 

3. Tegen een toewi jzende beschikking krachtens dit artikel is geen hogere 
voorziening toegelaten. 

4. Van dit artikel kan niet bij de overeenkomst van bewaargeving worden af-
geweken, tenzij de rechter krachtens artikel 797a anders bepaalt. 
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Artikel 797d. Indien degene die de zaak in bewaring heeft doen geven, in 
verband daarmee ten aanzien van de zaak een verzekering heeft gesloten, 
kan hij de door hem betaalde premies en kosten op dezelfde voet als de kos-
ten van de bewaring terugvorderen van degenen die jegens hem voor die 
kosten aansprakelijk zijn, tenzij het niet redelijk was om de verzekering te 
sluiten. 

Artikel 797e. 1. Een gerechtelijke bewaring kan op vordering van elke be-
langhebbende in kort geding, al of niet tegen zekerheidstelling, worden op-
geheven door de president die de bewaring heeft bevolen of in het rechtsge-
bied van wiens rechtbank de zaken zich bevinden. De president bepaalt des-
verlangd aan wie de bewaarderde zaak dient af te geven. 

2. Opheffing van het beslag waarin de gerechtelijke bewaring haar grond 
vindt, heeft van rechtswege tevens opheffing van de bewaring tot gevolg. 
De bewaarder is verplicht tot afgifte van de zaak aan de beslagene. 

3. Opheffing van de bewaring doet niet af aan de rechten van de bewaar-
der tot het tijdstip van de afgifte. 

Artikel 797f. 1. In geval van een gerechtelijke bewaring die haar grond 
vindt in een beslag tot verhaal van een geldvordering, geeft de bewaarder 
het in bewaring gestelde op verzoek van de deurwaarder die met de execu-
toriale verkoop is belast, tijdig aan deze af. 

2. Is een zaak in bewaring gesteld in afwachting van de beslissing wie op 
afgifte daarvan recht heeft, dan geeft de bewaarder haar af aan degene aan 
wie zij krachtens een in kracht van gewijsde gegane of uitvoerbaar bij voor-
raad verklaarde uitspraak toekomt. 

ARTIKEL X 

De artikelen 808a-808j worden vervangen door: 

Artikel 808a. 1. Het verlof om een of meer van deze maatregelen te ne-
men kan aan de president worden verzocht bij of na het verzoekschrift in ar-
tikel 805 bedoeld. 

2. Tegen een dergelijk verlof is geen hogere voorziening toegelaten. 

Artikel 808b. 1. Op het beslag zijn de bepalingen betreffende conserva-
toir beslag tot verhaal van een geldvordering, vervat in de vierde titel, van 
overeenkomstige toepassing met dien verstande dat geen vermelding van 
een bedrag wordt vereist en dat als hoofdzaak geldt de vordering tot ophef-
fing van de gemeenschap, alles behoudens voor zover daarvan in de volgen-
de artikelen niet wordt afgeweken. 

2. Voor de overeenkomstige toepassing van artikel 444b treedt de waarde 
van het in beslag te nemen goed in de plaats van het bedrag van de vorde-
ring waarvoor het beslag wordt gelegd. 

Artikel 808c. Onder het beslag mogen niet begrepen worden goederen 
waarvan de andere echtgenoot aantoont, dat zij niet tot de gemeenschap be-
horen. 

Artikel 808d. 1. Bij toewijzing van de eis tot opheffing van de gemeen-
schap vervalt het beslag naarmate de goederen aan de andere echtgenoot 
worden toegedeeld of krachtens de verdeling aan de beslaglegger geleverd. 

2. De artikelen 704, eerste lid, 715, derde lid, 722, 723 en 724, derde lid, 
zijn niet van toepassing. 

Artikel 808e. Indien het beslag is gelegd onder een derde en het vonnis, 
houdende opheffing van de gemeenschap, na in kracht van gewijsde te zijn 
gegaan aan de derde is betekend, is deze verplicht verklaring te doen van de 
vorderingen en zaken die door het beslag zijn getroffen. De artikelen 
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476a-477a zijn van overeenkomst ige toepassing. De termi jn van artikel 
476a, eerste l id , begint te lopen vanaf de betekening van het vonnis indien 
de derde h ieromtrent in het exploi t mededel ing word t gedaan. 

2. De derde voldoet op ver langen van de deurwaarder aan zijn verpl ich-
t ingen tot vo ldoen ing, afgifte of terbeschikkingstel l ing van de u i t t e keren 
gelden, zaken of goederen, naar gelang dit voor de afwikkel ing van de verde-
l ing van de gemeenschap nodig is. 

Artikel 808f. In geval van een beslag op een onroerende zaak is artikel 
505, derde l id, niet van toepassing. 

Artikel 808g. 1. Op verzoek van de andere echtgenoot kan de president 
die verlof tot beslag heeft ver leend, gehele of gedeelteli jke opheff ing van het 
beslag verlenen of macht ig ing geven tot vervreemding, bezwaring, verhuur 
of verpacht ing van in beslag genomen goederen, een en ander onder zoda-
nige voorwaarden als hij nodig zal achten. 

2. De president beslist niet dan na verhoor of behoorl i jke oproeping van 
de arrestant. Van zijn beslissing staat hoger beroep op het gerechtshof open 
binnen veert ien dagen na de dagtekening van de beschikking. 

Artikel 808h. 1. Het beslag verhindert de inbeslagneming en executie 
door derden wegens schulden door de andere echtgenoot na de inbeslagne-
ming aangegaan. 

2. Een eventueel overschot van een executie word t door de deurwaarder, 
notaris of pandhouder onverwi j ld gestort bij een bewaarder als bedoeld in 
artikel 445 ten behoeve van de echtgenoot aan wie dit overschot word t toe-
gedeeld. 

ARTIKEL XI 

Artikel 835 vervalt. 

In de artikelen 839, tweede lid, 845, tweede lid en 852, eerste lid, wo rden 
de woorden «vergoeding van kosten, schaden en interessen» telkens ver-
vangen door: schadevergoeding. 

Artikel 991 vervalt. 

Artikel 998 wo rd t gelezen: 
Artikel 998. Vorder ingen van het openbaar ministerie op grond van het bij 

of krachtens Boek 2 van het Burgerl i jk Wetboek bepaalde leiden tot een 
beschikking, tenzij uit de wet anders vo lgt . 

Het eerste lid van de Algemene Slotbepaling word t gelezen: 
1. De A lgemene termi jnenwet is niet van toepassing op de termi jn gesteld 

in de artikelen 25,443, eerste l id, eerste zin, 479g, tweede l id, 592 en 597. 

HOOFDSTUK II. WIJZIGING VAN DE WET OP DE RECHTERLIJKE 
ORGANISATIE 

ARTIKEL I 

De Wet op de rechterl i jke organisat ie wo rd t als volgt gewi jz igd: 

Artikel 39 onder 1° vervalt. 
De nummers 2°-5° worden ve rnummerd tot 1°-4°. 

Artikel 40 vervalt. 
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In artikel 41 l id 1 worden de woorden «onroerende goederen» vervangen 
door: onroerende zaken. 

Lid 2 vervalt. 

In artikel 42 lid 1 worden de woorden «onroerende goederen» vervangen 
door: onroerende zaken. 

Lid 2 vervalt. 

Artikel 43 lid 1 word t vervangen door : 
1. In alle geschil len die aan een uitspraak door scheidsl ieden kunnen wor-

den onderworpen, en in welke parti jen zich voor een kantonrechter te hun-
ner keuze doch binnen het arrondissement aanmelden, en zijn beslissing in-
roepen, zal deze van hun geschil moeten kennis nemen, ongeacht de aard 
daarvan en de waarde van het betwiste voorwerp. 

Artikel 53 word t vervangen door : 
Artikel 53. De arrondissementsrechtbanken zullen in eerste aanleg kennis 

nemen van alle rechtsvorder ingen, ongeacht hun aard, ui tgezonderd die 
welke bij de wet verklaard zijn to t de bevoegdheid van de kantongerechten, 
van de hoven of van de Hoge Raad te behoren. 

Artikel 54 onder 2° word t geschrapt. 
Het nummer 3° word t vervangen door: 2°. 

Artikel 55 wordt vervangen door : 
Artikel 55. Zij doen uitspraak in hoogste ressort, indien part i jen zijn over-

eengekomen van hoger beroep af te zien en het geschil slechts zaken betreft 
die te hunner vri je bepal ing staan. 

HOOFDSTUK III. WIJZIGING VAN DE FAILLISSEMENTSWET 

ARTIKEL I 

Inde Fail l issementswet worden de in de volgende bepal ingen van dit 
hoofdstuk aangegeven wi jz ig ingen aangebracht. 

ARTIKEL II 

Artikel 7 word t gelezen: 
Artikel 7. Hangende het onderzoek kan de rechtbank de verzoeker desver-

langd verlof verlenen de boedel te doen verzegelen. Zij kan daaraan de voor-
waarde van zekerheidstell ing tot een door haar te bepalen bedrag verbin-
den. 

De verzegeling geschiedt door een bij dit verlof aan te wijzen notaris. Bui-
ten de verzegeling bli jven zaken die onder artikel 21 val len; in het proces-
verbaal word t een korte beschri jving daarvan opgenomen. 

In artikel 21 onder 1° worden de woorden «de goederen vermeld in artikel 
447, nrs. 2-5, van het Wetboek van Burgerli jke Rechtsvordering, de gelden of 
jaarwedden vermeld in artikel 756, 3°, van dat Wetboek» vervangen door : de 
zaken vermeld in artikel 447, nrs. 1-3, van het Wetboek van Burgerli jke 
Rechtsvordering, de toerust ing van de leden van de kr i jgsmacht volgens 
hun dienst en rang. Aan het artikel word t de volgende zinsnede toegevoegd: 
6° de goederen bedoeld in artikel 60c, derde l id. Achter de zinsnede onder 5° 
word t een puntkomma in plaats van een punt geplaatst. 
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Aan artikel 33 l id 2 worden de volgende twee zinnen toegevoegd: 
Het beslag herleeft, zodra het fai l l issement een einde neemt ten gevolge 

van verniet iging of van opheff ing van het fai l l issement, mits het gced dan 
nog tot de boedel behoort. Indien het beslag in de openbare registers is 
doorgehaald, vervalt de her leving, indien het beslag niet binnen veert ien 
dagen na de herleving opnieuw is ingeschreven. 

In artikel 34 vervallen vóór «goederen» de woo rden : roerende en onroe-
rende. 

De artikelen 35-37 worden vervangen door: 
Artikel 35. Indien op de dag van de fai l l ietverklar ing nog niet alle hande-

l ingen die voor een levering door de schuldenaar nodig zi jn, hebben plaats-
gevonden, kan de levering niet geldig meer geschieden. 

Heeft de schuldenaar voor de dag van de fai l l ietverklar ing een toekomst ig 
goed bij voorbaat geleverd, dan valt dit goed, indien het eerst na de aanvang 
van die dag door hem is verkregen, in de boedel, tenzij het gaat o m nog te 
velde staande vruchten of beplant ingen die reeds voor de fai l l ietverklar ing 
uit hoofde van een zakelijk recht of een huur- of pachtovereenkomst aan de 
schuldenaar toekwamen. 

Voor de toepassing van de artikelen 3.4.2.3a en 3.9.2.2a van het Burgerli jk 
Wetboek word t degene die van de schuldenaar heeft verkregen, geacht na 
de bekendmaking van de fai l l ietverklar ing, bedoeld in artikel 14, derde l id, 
diens bevoegdheid te hebben gekend. 

Artikel 35a. Indien een beding als bedoeld in artikel 6.5.3.4 van het Bur-
gerli jk Wetboek op de dag van de fai l l ietverklar ing nog niet in de openbare 
registers was ingeschreven, kan de curator het registergoed ten aanzien 
waarvan het is gemaakt, vri j van het beding overeenkomst ig de artikelen 101 
of 176 verkopen. 

Artikel 35b. Aan een gift, door de schuldenaar gedaan onder een op-
schortende voorwaarde of een opschortende t i jdsbepal ing, die op de dag 
van de fai l l ietverklaring nog niet was vervuld of verschenen, kan de begif t ig-
de generlei recht tegen de boedel ont lenen. 

Artikel 36. Wanneer een ver jar ingstermi jn betreffende een rechtsvorde-
r ing, als bedoeld in artikel 26, zou af lopen gedurende het fai l l issement of 
binnen zes maanden na het einde daarvan, loopt de termi jn voort totdat zes 
maanden na het einde van het fai l l issement zijn verstreken. 

Het eerste l id is van overeenkomst ige toepassing op van rechtswege aan-
vangende verval termi jnen. 

Artikel 36a. Wanneer een termi jn die vóór de fai l l ietverklaring uit hoofde 
van artikel 3.2.18, tweede l id, of artikel 6.1.8.13 aan de schuldenaar was 
gesteld, ten t i jde van de fai l l ietverklaring nog niet was verstreken, loopt de 
termi jn voort voor zover dit redeli jkerwijze noodzakeli jk is om de curator in 
staat te stellen zijn standpunt te bepalen. De wederpart i j kan de curator daar-
toe een nieuwe redelijke termi jn stel len. 

Artikel 37. Indien een wederkerige overeenkomst ten t i jde van de fail l iet-
verklaring zowel door de schuldenaar als door zijn wederpart i j in het geheel 
niet of slechts gedeelteli jk is nagekomen en de curator zich niet binnen een 
hem daartoe schrifteli jk door de wederpart i j gestelde redelijke termi jn be-
reid verklaart de overeenkomst gestand te doen, verl iest de curator het recht 
zijnerzijds nakoming van de overeenkomst te vorderen. 

Indien de curator zich wel tot nakoming van de overeenkomst bereid ver-
klaart, is hij verpl icht bij die verklar ing voor deze nakoming zekerheid te stel-
len. 

De vor ige leden zijn niet van toepassing op overeenkomsten waarbi j de 
gefail leerde slechts verbintenissen op zich heeft genomen tot door hem per-
soonl i jk te verr ichten handel ingen. 
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Artikel 37a. Voor vorder ingen die de wederpart i j uit hoofde van ontb in-
ding of verniet ig ing van een vóór de fai l l ietverklaring met de schuldenaar 
gesloten overeenkomst op deze heeft verkregen, of die strekken tot schade-
vergoeding terzake van tekortschieten in de nakoming vaneen v ó ó r d e f a i l -
l ietverklaring op deze verkregen vorder ing , kan zij als concurrent schuldeiser 
in het fai l l issement opkomen. 

In artikel 38 worden de woorden «in het geval, bedoeld bij het vor ige art i-

kel,» vervangen door: in het geval van artikel 37. 

ARTIKEL III 

De artikelen 42-47 worden vervangen door : 
Artikel 42. De curator kan ten behoeve van de boedel elke rechtshande-

ling die de schuldenaar vóór de fai l l ietverklar ing onverpl icht heeft verr icht 
en waarvan deze bij dit verr ichten wist of behoorde te weten dat daarvan be-
nadeling van de schuldeisers het gevolg zou zijn, door een buitengerechtel i j -
ke verklaring verniet igen. Artikel 3.2.14, tweede l id, van het Burgerl i jk Wet-
boek is niet van toepassing. 

Een rechtshandeling anders dan om niet, die hetzij meerzi jdig is, hetzij 
eenzijdig en tot een of meer bepaalde personen gericht, kan wegens bena-
del ing slechts worden verniet igd, indien ook degenen met of jegens wie de 
schuldenaar de rechtshandel ing verr icht te, wisten of behoorden te weten 
dat daarvan benadel ing van de schuldeisers het gevolg zou zi jn. 

Wordt een rechtshandeling o m niet wegens benadeling verniet igd, dan 
heeft de verniet iging ten aanzien van de bevoordeelde, die wist noch be-
hoorde te weten dat van de rechtshandel ing benadel ing van de schuldeisers 
het gevolg zou zijn, geen werk ing, voor zover hij aantoont dat hij ten t i jde 
van de fai l l ietverklaring n ie t ten gevolge van de rechtshandel ing gebaat was. 

Artikel 43. P.M. 

Artikel 45. In geval van benadel ing doo reen rechtshandel ing o m niet, die 
de schuldenaar heeft verr icht b innen één jaar vóór de fai l l ietverklar ing, 
word t vermoed dat hij wist of behoorde te weten dat benadel ing van de 
schuldeisers het gevolg van de rechtshandel ing zou zijn. 

Artikel 47. De voldoening door de schuldenaar aan een opeisbare schuld 
kan alleen dan worden vern iet igd, wanneer word t aangetoond, hetzij dat hij 
die de betaling ontv ing, wist dat het fai l l issement van de schuldenaar reeds 
aangevraagd was, hetzij dat de betal ing het gevolg was van over leg tussen 
de schuldenaar en de schuldeiser, dat ten doel had laatstgenoemde door die 
betaling boven andere schuldeisers te begunst igen. 

ARTIKEL IV 

Artikel 51 word t gelezen: 
Artikel 51. Hetgeen door de verniet igde rechtshandel ing uit het vermogen 

van de schuldenaar gegaan is, moet door hen jegens wie de verniet ig ing 
werkt, aan de curator worden teruggegeven met inachtneming van afdel ing 
6.4.2 van het Burgerli jk Wetboek. 

Rechten, door derden te goeder t rouw vóór de fai l l ietverklar ing anders 
dan om niet op de terug te geven goederen verkregen, worden geëerbie-
d igd. Tegen een derde te goeder t r ouw die om niet heeft verkregen, heeft 
geen terugvorder ing plaats voor zover hij aantoont dat hij ten t i jde van de 
fai l l ietverklaring niet ten gevolge van de rechtshandeling gebaat was. 

Het door de schuldenaar uit hoofde van de verniet igde rechtshandel ing 
ontvangene of de waarde daarvan, word t door de curator teruggegeven, 
voor zover de boedel erdoor is gebaat. Voor het tekor tkomende kunnen zij 
jegens wie de verniet iging werkt, als concurrent schuldeiser opkomen. 

In artikel 52 lid 1 word t «ter vervul l ing» vervangen door «tot nakoming». 
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De artikelen 53-60 worden vervangen door : 
Artikel 53. Hij die zowel schuldenaar als schuldeiser van de gefail leerde 

is, kan zijn schuld met zijn vorder ing op de gefail leerde verrekenen, indien 
beide zijn ontstaan vóór de fai l l ietverklaring of voortv loeien uit handel ingen, 
vóór de fai l l ietverklaring met de gefail leerde verricht. 

De vorder ing op de gefail leerde word t zonodig berekend naar de regels in 
de artikelen 130 en 131 gesteld. 

De curator kan geen beroep doen op artikel 6.1.10.13 van het Burgerli jk 
Wetboek. 

Artikel 54. Niettemin is degene die een schuld aan de gefail leerde of een 
vorder ing op de gefail leerde vóór de fai l l ietverklaring van een derde heeft 
overgenomen, niet bevoegd tot verrekening, indien hij bij de overneming 
niet te goeder t rouw heeft gehandeld. 

Na de fai l l ietverklaring overgenomen vorder ingen of schulden kunnen 
niet worden verrekend. 

Artikel 55. De schuldenaar van de gefail leerde die zijn schuld wi l verreke-
nen met een vorder ing aan order of toonder, is gehouden te bewijzen dat hij 
het papier reeds op het ogenbl ik der fai l l ietverklaring te goeder t rouw had 
verkregen. 

Artikel 56. Hij die met de gefail leerde deelgenoot is in een gemeenschap 
waarvan t i jdens het fa i l l issement een verdel ing plaatsvindt, kan toepassing 
van artikel 3.7.1.13, eerste l id, van het Burgerli jk Wetboek ver langen, ook als 
de schuld van de gefail leerde aan de gemeenschap er een is onder een nog 
niet vervulde opschortende voorwaarde. De artikelen 130 en 131 zijn van 
toepassing. 

Artikel 57. Pand- en hypotheekhouders kunnen hun recht ui toefenen, als-
of er geen fai l l issement was. 

Bij de verdel ing kunnen uit eigen hoofde mede de beperkt gerechtigden 
opkomen, wier recht vóór de fai l l ietverklaring was gevest igd, maar door de 
executie door een pand- of hypotheekhouder is verval len, voor hun recht op 
schadevergoeding, bedoeld in artikel 3.10.1.3d van het Burgerli jk Wetboek. 

Bij de verdel ing van de opbrengst oefent de curator ten behoeve van de 
boedel mede de rechten uit, die de wet aan beslagleggers op het goed toe-
kent. Hij is gehouden mede de belangen te behart igen van de bevoorrechte 
schuldeisers die in rang boven de voormelde pand- en hypotheekhouders 
en beperkt gerechtigden gaan. 

Zo een rangregel ing nodig is, word t deze verzocht aan de president van de 
rechtbank waarvan de rechter-commissaris in het fai l l issement lid is. De ver-
del ing geschiedt ten overstaan van deze rechter-commissaris op de wijze 
voorgeschreven in het Wetboek van Burgerli jke Rechtsvordering. 

Artikel 58. De curator kan de pand- en hypotheekhouders een redelijke 
termi jn stellen om tot ui toefening van hun rechten overeenkomst ig het vor i -
ge artikel over te gaan. Heeft de pand- of hypotheekhouder het onderpand 
niet b innen deze termi jn verkocht, dan kan de curator de goederen opeisen 
en met toepassing van de artikelen 101 of 176 verkopen, onverminderd het 
recht van de pand- en hypotheekhouders op de opbrengst. De rechter-com-
missaris is bevoegd de termi jn op verzoek van de pand- of hypotheekhouder 
een of meer malen te ver lengen. 

De curator kan een met pand of hypotheek bezwaard goed tot op het t i jd-
st ip van de verkoop lossen tegen vo ldoening van de vorder ing tot zekerheid 
waarvoor het pand- of hypotheekrecht strekt, met de rente en de kosten van 
de executie. 

Artikel 59. Indien de opbrengst niet toereikend is om een pand- of hypo-
theekhouder of een dergenen wier beperkt recht door de executie is verval-
len, te vo ldoen, kan hij voor het ontbrekende als concurrent schuldeiser in 
de boedel opkomen. 
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Artikel 60. De schuldeiser die retentierecht heeft op een aan de schulde-
naar toebehorende zaak, verliest dit recht niet door de fai l l ietverklaring. 

De zaak kan door de curator worden opgeëist en met toepassing van arti-
kel 101 of 176 worden verkocht, onverminderd de voorrang, aan de schuldei-
ser in artikel 3.10.4A.4 van het Burgerl i jk Wetboek toegekend. De curator kan 
ook, voor zover dit in het belang is van de boedel, de zaak in de boedel terug-
brengen door voldoening van de vorder ing waarvoor het retentierecht kan 
worden uitgeoefend. 

De schuldeiser kan de curator een redelijke termi jn stellen om tot toepas-
sing van het vorige lid over te gaan. Heeft de curator de zaak niet binnen de-
ze termi jn verkocht, dan kan de schuldeiser haar verkopen met overeenkom-
stige toepassing van de bepalingen betreffende parate executie door een 
pandhouder of, als het een registergoed betreft, die betreffende parate exe-
cutie door een hypotheekhouder. De rechter-commissaris is bevoegd de ter-
mi jn op verzoek van de curator een of meer malen te ver lengen. 

Betreft het een registergoed, dan dient de schuldeiser, op straffe van ver-
val van het recht van parate executie, b innen veert ien dagen na het verstr i j -
ken van de in het vor ige lid bedoelde te rmi jn , aan de curator bij exploit aan 
te zeggen dat hij tot executie overgaat, en dit exploi t in de openbare regis-
ters te doen inschri jven. 

Artikel 60a. Is de gefail leerde rechthebbende op een goed waarvan een 
ander krachtens de artikelen 3.4.2.3a of 3b van het Burgerli jk Wetboek over-
dracht kan vorderen, dan kan overeenkomst ig deze artikelen van de curator 
overdracht uit de boedel worden gevorderd. 

In het geval van artikel 3.4.2.3a wo rd t de in het derde lid van dat artikel be-
doelde vergoeding gesteld op het bedrag dat het goed bij tegeldemaking 
door de curator naar schatting zou hebben opgebracht. 

Artikel 60b. Een aan de gefail leerde krachtens de artikelen 3.4.2.3a of 
3.4.2.3b toekomend recht op overdracht kan, zo dit in het belang is van de 
boedel, door de curator worden ui tgeoefend. Maakt de curator van deze be-
voegdheid gebruik, dan wordt de in deze artikelen bedoelde vergoeding uit 
de boedel voldaan. 

Artikel 60c. Indien tot het vermogen van de gefail leerde onder bewind 
staande goederen behoren en zich schuldeisers ter verif icatie hebben aan-
gemeld, die deze goederen onbelast met het bewind kunnen u i tw innen, zal 
de curator deze goederen van de bewindvoerder opeisen, onder zijn beheer 
nemen en te gelde maken, voor zover dit voor de vo ldoening van deze 
schuldeisers uit de opbrengst nodig is. Door de opeising eindigt het bewind 
over het goed. De opbrengst word t overeenkomst ig deze wet onder deze 
schuldeisers verdeeld, voor zover zij zijn geveri f ieerd. De curator draagt het-
geen na deze verdel ing van de opbrengst over is, aan de bewindvoerder af, 
tenzij de andere schuldeisers de onder bewind staande goederen onder de 
last van het bewind kunnen ui twinnen in welk geval het restant overeenkonv 
stig deze wet onder deze laatste schuldeisers verdeeld wordt . 

Indien zich slechts schuldeisers ter verif icatie hebben aangemeld die de 
goederen onder de last van het bewind kunnen u i tw innen, worden deze goe-
deren door de curator overeenkomstig de artikelen 101 of 176 onder die last 
verkocht. 

Buiten de gevallen, bedoeld in de vor ige leden, bl i jven de onder bewind 
staande goederen buiten het fai l l issement en word t slechts aan de curator 
uitgekeerd wat de goederen netto aan vruchten hebben opgebracht. 

De bewindvoerder is te allen t i jde, zodra de curator dit verlangt, verpl icht 
aan deze rekening en verantwoord ing af te leggen overeenkomst ig artikel 
3.6.1.8 van het Burgerlijk Wetboek. 
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Artikel 60d. Zijn krachtens het vor ige artikel goederen buiten het fai l l isse-
ment gebleven en heeft de bewindvoerder opgehouden de schuldeisers te 
betalen die deze goederen onbelast met bewind kunnen u i tw innen, dan kan 
de rechtbank die de fai l l ietverklar ing heeft ui tgesproken op verzoek van ie-
der van deze schuldeisers die niet in het fai l l issement kan opkomen, de cura-
tor opdragen ook het beheer van deze goederen op zich te nemen en voor de 
veref fening te hunnen behoeve zorg te dragen. 

De bepal ingen betreffende fai l l ietverklar ing en fai l l issement zijn van over-
eenkomst ige toepassing. 

ARTIKEL V 

Na artikel 63 word t een nieuw artikel ingevoegd lu idende: 

Artikel 63a. De rechter-commissaris kan op verzoek van elke belangheb-
bende of ambtshalve bij schrifteli jke beschikking bepalen dat elke bevoegd-
heid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende goederen of tot 
opeising van goederen die zich in de macht van de gefail leerde of de curator 
bevinden, voor een periode van ten hoogste één maand niet dan met zijn 
macht ig ing kan worden ui tgeoefend. De rechter-commissaris kan deze peri-
ode éénmaal voor ten hoogste één maand ver lengen. 

De rechter-commissaris kan zijn beschikking beperken tot bepaalde der-
den en voorwaarden verbinden zowel aan zijn beschikking als aan de mach-
t ig ing van een derde tot ui toefening van een aan deze toekomende bevoegd-
heid. 

Gedurende de in het eerste lid bedoelde perioden lopen aan of door de 
derden ter zake van hun bevoegdheid gestelde termi jnen voort , voor zover 
dit redeli jkerwijze noodzakelijk is o m de derde dan wel de curator in staat te 
stellen na af loop van de periode zijn standpunt te bepalen. De wederpart i j 
kan hem daartoe opn ieuw een redelijke termi jn stellen. 

De in de eerste zin van het eerste l id bedoelde beslissing kan ook op ver-
langen van de aanvrager van het fai l l issement of van de schuldenaar wor-
den gegeven door de rechter die de fai l l ietverklar ing uitspreekt. 

In artikel 67 wo rd t na «58, eerste lid» ingevoegd: , 60 , derde l id,. 

In artikel 68 l id 2 worden de woorden «en 58, tweede lid» vervangen door : 
, 58, tweede l id, 60, tweede en derde l id, 60b en 60c, eerste l id. 

In artikel 83, leden 1 en 2, word t telkens «gemachtigde» vervangen door : 
gevolmacht igde. 

In artikel 93 wo rd t aan het slot van lid 1 toegevoegd «door een notaris». 
Lid 2 vervalt . 

Artikel 99 lid 2 word t gelezen: 
Protesten, explo i ten, verklar ingen en termi jnste l l ingen betreffende de 

boedel geschieden door en aan de curator. 
Het derde lid vervalt. 

In artikel 104 worden de woorden «dadingen te treffen en akkoorden of 
schikkingen aan te gaan» vervangen door : vaststel l ingsovereenkomsten of 
schikkingen aan te gaan. 

In artikel 110 l id 1 word t «recht van terughouding» vervangen door: reten-
t ierecht. 

In artikel 113 word t telkens «recht van terughouding» vervangen door : re-
tentierecht. 
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In artikel 119 l id 1, tweede zin, word t «recht van terughouding» vervangen 
door : retentierecht. 

In artikel 120 l id 1 word t «gemachtigde» vervangen door: gevolmacht ig-
de. 

Artikel 122 lid 3 vervalt. 

In artikel 132 worden de woorden «door hypotheek of pand gedekt» ver-
vangen door: door pand, hypotheek of retentierecht gedekt. 

Aan het artikel word t een tweede lid toegevoegd luidende: 
Het bedrag waarvoor pand- en hypotheekhouders batig gerangschikt kun-

nen worden , wordt bepaald met inachtneming van artikel 483e van het Wet-
boek van Burgerli jke Rechtsvordering met dien verstande dat voor het t i jdst ip 
van het opmaken van de staat in de plaats treedt de aanvang van de dag 
waarop de fai l l ietverklaring werd uitgesproken. 

Artikel 135 vervalt. 

Artikel 136 leden 2 en 3 wordt vervangen door : 
Een hoofdel i jke schuldenaar kan, zo nodig voorwaardel i jk, worden toege-

laten voor de bedragen waarvoor hij op de gefai l leerde, krachtens hun on-
derl inge rechtsverhouding als hoofdeli jke medeschuldenaren, een vorde-
ring heeft verkregen of zal verkr i jgen. De toelat ing geschiedt echter slechts: 

a. voor zover de schuldeiser daarvoor zelf niet kan opkomen of, hoewel 
hij het kan, niet opkomt ; 

b. voor het geval de schuldeiser gedurende het fai l l issement voor het ge-
hele bedrag waarvoor hij is opgekomen, word t vo ldaan; 

c. voorzover om een andere reden de toelat ing geen voor de concurrente 
schuldeisers nadelige invloed heeft op de aan hen uit te keren percenten. 

In artikel 143 l id 1 worden de woorden «de hypotheek- of pandhoudende 
en bevoorrechte schuldeisers» vervangen door : de schuldeisers aan wier 
vorder ing voorrang verbonden is. De woorden «hypotheek, pand of voor-
recht» worden vervangen door: voorrang. 

In artikel 145 worden de woorden «niet bevoorrechte, door geen pand of 
hypotheek gedekte» vervangen door: door geen voorrang gedekte. 

In artikel 153 l id 2 onder 1° verval len de woorden «met inbegrip van de za-
ken waarop recht van terughouding word t ui tgeoefend». 

In artikel 160 word t vóór «medeschuldenaren» ingevoegd: andere. 

ARTIKEL VI 

In artikel 173b worden de woorden «door pand of hypotheek» vervangen 
door: door pand, hypotheek of retentierecht. 

Artikel 176 lid 3 vervalt. 

Artikel 180 lid 2 wordt gelezen: 
Voor de concurrente schuldeisers worden de door de rechter-commissaris 

te bepalen percenten uitgetrokken. Voor de schuldeisers die voorrang heb-
ben, ongeacht of deze betwist wordt , en die niet reeds overeenkomstig art i-
kel 57 of 60 l id 3 voldaan zijn word t het bedrag uitgetrokken waarvoor zij ba-
t ig gerangschikt kunnen worden op de opbrengst der goederen waarop hun 
voorrang betrekking heeft. Zo dit minder is dan het gehele bedrag van hun 
vorder ingen, worden voor het ontbrekende - zo de goederen waarop hun 
vorder ing betrekking heeft nog niet verkocht zi jn, voor hun hele vorder ing 
- gelijke percenten als voor de concurrente schuldeisers uitgetrokken. 
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Artikel 182 lid 1 wordt gelezen: 
De algemene faillissementskosten worden omgeslagen over ieder deel van 

de boedel, met uitzondering van hetgeen na een executie overeenkomstig 
artikel 57 of artikel 60, derde lid, tweede zin, toekomt aan de pand- of hypo-
theekhouders, aan de schuldeisers met retentierecht en aan de beperkt ge-
rechtigden wier recht door de executie is vervallen, maar met inbegrip van 
hetgeen krachtens een zodanige executie aan de curator is uitgekeerd ten 
behoeve van een schuldeiser die boven een of meer van voormelde perso-
nen bevoorrecht was. 

Artikel 188 lid 1 wordt vervangen door de volgende twee leden: 
Door levering ingevolge verkoop door de curator en de voldoening van de 

koopprijs gaan alle op het verkochte goed rustende hypotheken teniet en 
vervallen de beperkte rechten die niet tegen alle geverifieerde schuldeisers • 
ingeroepen kunnen worden. 

De rechter-commissaris geeft desverlangd aan de koper een verklaring af 
van dit tenietgaan en vervallen. De verklaring kan bij of na de levering in de 
registers worden ingeschreven. Zij machtigt dan de bewaarder der registers 
tot doorhaling van de betrokken inschrijvingen. 

Artikel 190 wordt gelezen: 
Artikel 190. Indien enig goed met betrekking waartoe een schuldeiser 

voorrang heeft, wordt verkocht nadat hem ingevolge artikel 179 in verband 
met het slot van artikel 180, reeds een uitkering is gedaan, wordt hem bij een 
volgende uitdeling het bedrag waarvoor hij op de opbrengst van goed batig 
gerangschikt is, niet anders uitgekeerd dan onder aftrek van de percenten 
die hij reeds tevoren over dit bedrag ontving. 

Afdeling 9 van titel I, houdende de artikelen 198-202, vervalt. 

Artikel 205 lid 1 wordt gelezen: 
Gelijke verplichting tot vergoeding jegens de boedel rust op hem die zijn 

vordering of zijn schuld geheel of gedeeltelijk aan een derde overdraagt, die 
daardoor in staat wordt gesteld in het buitenland een door deze wet niet toe-
gelaten verrekening in te roepen. 

Artikel VII 

Artikel 230 lid 3 wordt vervangen door twee nieuwe leden, luidende: 
Het in de voorgaande leden bepaalde vindt geen toepassing ten aanzien 

van executies en beslagen ten behoeve van vorderingen waaraan voorrang 
is verbonden, voor zover het de goederen betreft, waarop de voorrang rust. 

Ter zake van schulden waarvoor het eerste lid geldt, is artikel 36 van over-
eenkomstige toepassing. 

Artikel 232 wordt gelezen: 
Artikel 232. De surséance werkt niet ten aanzien van: 
1° vorderingen waaraan voorrang is verbonden, behoudens voorzover zij 

niet verhaald kunnen worden op de goederen waarop de voorrang rust; 
2° vorderingen wegens kosten van levensonderhoud of van verzorging of 

opvoeding, verschuldigd krachtens de wet en vastgesteld bij overeenkomst 
of rechterlijke uitspraak, behoudens voor zover het gaat om vóór de aan-
vang der surséance vervallen termijnen, waarvan de rechtbank het bedrag 
heeft vastgesteld, waarvoor de surséance werkt; 

3° termijnen van huurkoop; 
4° vorderingen tot overdracht van een goed op grond van de artikelen 

3.4.2.3a, tweede lid, en 3.4.2.3b, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek. 

In artikel 233 vervallen de woorden «behoudens overeenkomstige toepas-
sing van het derde lid van artikel 176», 
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De artikelen 234-237 worden vervangen door: 
Artikel 234. Hij die zowel schuldenaar als schuldeiser van de boedel is, 

kan zijn schuld met zijn vordering op de boedel verrekenen, indien beide 
zijn ontstaan vóór de aanvang van de surséance of voortvloeien uit een han-
deling vóór de aanvang van de surséance met de schuldenaar verricht. 

De vordering op de schuldenaar wordt zo nodig berekend naar de regels in 
de artikelen 261 en 262 gesteld. 

Van de zijde van de boedel kan geen beroep worden gedaan op artikel 
6.1.10.13 van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 235. Niettemin is degene die een schuld aan de boedel of een vor-
dering op de boedel vóór de aanvang van de surséance van een derde heeft 
overgenomen, niet bevoegd tot verrekening, indien hij bij de overneming 
niet te goeder trouw heeft gehandeld. 

Na de aanvang van de surséance overgenomen vorderingen of schulden 
kunnen niet worden verrekend. 

De artikelen 55 en 56 zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 236. Indien een wederkerige overeenkomst bij de aanvang van de 
surséance zowel door de schuldenaar als door zijn wederpartij in het geheel 
niet of slechts gedeeltelijk is nagekomen en de schuldenaar en de bewind-
voerder zich niet binnen een hun daartoe schriftelijk door de wederpartij ge-
stelde redelijke termijn bereid verklaren de overeenkomst gestand te doen, 
verliezen zij het recht hunnerzijds nakoming van de overeenkomst te vorde-
ren. 

Indien de schuldenaar en de bewindvoerder zich wel tot nakoming van 
de overeenkomst bereid verklaren, zijn zij verplicht desverlangd voor deze 
nakoming zekerheid te stellen. 

De vorige leden zijn niet van toepassing op overeenkomsten waarbij de 
schuldenaar slechts verbintenissen op zich heeft genomen tot door hem per-
soonlijk te verrichten handelingen. 

Artikel 236a. Voor vorderingen die de wederpartij uit hoofde van ontbin-
ding of vernietiging van een vóór de aanvang van de surséance met de 
schuldenaar gesloten overeenkomst op deze heeft verkregen, of die strekken 
tot schadevergoeding ter zake van tekortschieten in de nakoming van een 
vóór de aanvang van de surséance op deze verkregen vordering, kan zij op-
komen op de voet, in artikel 233 bepaald. 

In artikel 237 worden de woorden «in het geval, bedoeld bij het vorige arti-
kel,» vervangen door: in het geval van artikel 236. 

In artikel 241 worden de woorden «medeschuldenaren en borgen» ver-
vangen door: borgen en andere medeschuldenaren. 

Na artikel 241 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende: 

Artikel 241a. De in de surséance benoemde bewindvoerders kunnen een 
bewind als bedoeld in artikel 3.6.1.14c, tweede lid, met inachtneming van 
een redelijke termijn, opzeggen. 

Artikel 241b. De rechtbank kan op verzoek van de schuldenaar of de be-
windvoerder bepalen dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de 
boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de 
macht van de schuldenaar bevinden, voor een periode van ten hoogste één 
maand niet kan worden uitgeoefend dan met machtiging van de rechtbank 
of, zo een rechter-commissaris is benoemd, van deze. De rechtbank kan deze 
periode éénmaal voor ten hoogste één maand verlengen. 

De rechtbank kan haar beschikking beperken tot bepaalde derden en daar-
aan voorwaarden verbinden. De rechtbank en rechter-commissaris kunnen 
voorwaarden verbinden aan een door hen gegeven machtiging van een der-
de tot uitoefening van een aan deze toekomende bevoegdheid. 

Gedurende de in het eerste lid bedoelde perioden lopen aan of door de 
derden ter zake van hun bevoegdheid gestelde termijnen voort, voor zover 
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dit redeli jkerwijze noodzakelijk is o m de derde dan wel de schuldenaar en de 
bewindvoerder in staat te stellen na afloop van de periode hun standpunt te 
bepalen. De wederpart i j kan hun daartoe opnieuw een redelijke termi jn stel-
len. 

In artikel 257 lid 2 worden de woorden «en gaat het voorrecht, het pand of 
de hypotheek verloren» vervangen door: en gaat een aan de vorder ing ver-
bonden voorrecht, retentierecht, pandrecht of hypotheek ver loren. 

Artikel 272 lid 2 onder 1° word t gelezen: 
1° indien de baten van de boedel de bij het akkoord bedongen som te bo-

ven gaan; 

HOOFDSTUK IV. SLOTBEPALINGEN 

ARTIKEL I 

1. De bepal ingen van deze wet treden in werk ing op nader door ons te be-
palen t i jdst ippen. 

2. Op het t i jdst ip van inwerkingtreding van de Boeken 3-6 van het nieuwe 
Burgerli jk Wetboek treden tevens de artikelen 429a-429r van het Wetboek van 
Burgerl i jke Rechtsvordering in werking voor zaken die met een verzoekschrift 
worden ingeleid of waar in de rechter op vorder ing van het openbaar ministe-
rie of ambtshalve een beschikking geeft ingevolge het bij of krachtens de Boe-
ken 3-6 van het Burgerli jk Wetboek of Hoofdstuk I van de onderhavige wet be-
paalde. Op dat t i jdst ip treedt met betrekking tot die zaken artikel 345 van het 
Wetboek van Burgerli jke Rechtsvordering buiten werk ing. 

ARTIKEL II 

1. Onze Min is tervan Justi t ie kan de nummer ing van art ikelen, afdel ingen 
en titels van het Wetboek van Burgerli jke Rechtsvordering opn ieuw vaststel-
len en de leden van de artikelen van nummers voorzien. Hij brengt rie aanha-
l ingen van de art ikelen, leden, afdel ingen en titels met de nieuwe numme-
ring in overeenstemming en draagt zorg dat de dienovereenkomst ig bijge-
werkte tekst in het Staatsblad word t geplaatst. 

2. Onze Minister van Justi t ie kan deze wet en andere gedeelten van de ln-
voer ingswetgeving betreffende de Boeken 3-6 van het nieuwe Burgerli jk 
Wetboek splitsen en samenvoegen tot de Invoeringswet Boeken 3-6 van het 
nieuwe Burgerli jk Wetboek, zulks met de daartoe nodige ve rnummer ing . 

ARTIKEL III 

Deze wet kan worden aangehaald als Invoeringswet Boeken 3-6 Nieuw B.W. 
(eerste gedeelte). 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle ministeriële departementen, autori teiten, colleges en ambtenaren, w ie 
zulks aangaat, aan de nauwkeur ige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Just i t ie, 
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