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Inleidende opmerkingen 

1. Opzet van de Invoeringswetgeving. Het onderhavige wetsontwerp dat 
is opgesteld onder leiding van mr. W. Snijders, regeringscommissaris voor 
de Boeken 3, 5 en 6 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, bevat het eerste ge-
deelte van de Invoeringswetgeving met betrekking tot de Boeken 3-6 van 
dat wetboek, waarvan de bedoeling is dat zij gelijktijdig in werking zullen tre-
den. 

Het onderhavige gedeelte van de invoeringswetgeving bevat de wijzigin-
gen en aanvullingen die nodig zullen zijn in het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, de Wet op de Rechterlijke Organisatie en de Faillisse-
mentswet. De volgende gedeelten zullen bij afzonderlijke wetsontwerpen 
worden ingediend, zulks verdeeld naar mate de stof die in dit verband rege-
ling behoeft, gereed komt. Daarbij moet niet alleen worden rekening gehou-
den met de Boeken 3-6 zelf, maar ook met een aantal titels en afdelingen 
van Boek 7, zonder welke invoering van de voorafgaande Boeken niet goed 
mogelijk is. Dit geldt met name voor de eerste 10 afdelingen van titel 7.1 
(koop en ruil), titel 7.3 (schenking), de regeling van de lastgeving in titel 7.7, 
titel 7.9 (bewaarneming), titel 7.14 (borgtocht) en titel 7.15 (vaststellings-
overeenkomst). 

Deze volgende gedeelten zullen onder meer betreffen het overgangsrecht, 
de aanpassing van andere wetboeken en bijzondere wetten dan zoeven ge-
noemd en de aanpassing van de Boeken 3, 4, 5 en 6 aan wat intussen nog 
aan wenselijkheden uit de behandeling van de vaststellingswetten in het 
parlement en uit literatuur en rechtspraak naar voren is gekomen. 

Verwacht mag worden dat de hierboven voorgestelde splitsing van de in-
voeringswetgeving in gedeelten, bespoedigend zal werken. Zij heeft tevens 
tot voordeel dat mogelijk is het thans ingediende gedeelte dat met name in 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet onbelangrijke vernieuwin-
gen aanbrengt, in een vroeg stadium publiek te maken, zodat de juridische 
wereld voldoende gelegenheid heeft ervan kennis te nemen en het, waar no-
dig, van commentaar te voorzien. 

2. Opzef van het onderhavige wetsontwerp. Bij de voorbereiding van het 
onderhavige wetsontwerp zijn de verschillende kringen van de praktijk ove-
rigens reeds in ruime mate geraadpleegd. Voor wat betreft de wijzigingen in 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is met name overleg gepleegd 
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met een commissie, aangewezen door de Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak, een commissie, aangewezen door de Nederlandse Orde van 
Advocaten en over vele onderwerpen ook met een commissie, aangewezen 
door de Koninklijke Vereniging voor Gerechtsdeurwaarders. Voorts zijn en-
kele onderwerpen aan een commissie uit de Koninklijke Notariële Broeder-
schap voorgelegd, terwijl ook besprekingen hebben plaatsgevonden met 
vertegenwoordigers van de hypotheekbanken en een aantal individuele des-
kundigen. 

Bovendien is op verschillende plaatsen gebruik gemaakt van al of niet ge-
publiceerde voorontwerpen van de subcommissie Burgerlijke Rechtsvorde-
ring van de Staatscommissie voor Nederlandse Burgerlijke Wetgeving, ter-
wijl op een aantal andere punten de mening van deze subcommissie is inge-
wonnen. 

Bij het onderhavige gedeelte van de Invoeringswetgeving is er naar ge-
streefd geen andere wijzigingen aan te brengen dan door de invoering van 
de Boeken 3-6 noodzakelijk of ten minste wenselijk worden gemaakt. Uit de 
hierboven bedoelde raadplegingen van de praktijk en van de subcommissie 
Burgerlijke Rechtsvordering zijn echter zo veel wensen naar voren gekomen 
om verouderde gedeelten van met name het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, die toch ingrijpende aanpassing behoefden, in hun geheel 
te moderniseren, dat niet kon worden vermeden daaraan op een aantal 
plaatsen gevolg te geven. Dit geldt met name voor de regeling van de uit-
voerbaarheid bij voorraad (artikelen 52-54), het executie- en beslagrecht (de 
nieuwe artikelen 430-558 en 700-767 van het ontwerp), voor de gerechtelij-
ke bewaring (ten dele materie van het beslagrecht, ten dele van de nieuwe 
artikelen 794-797f) en voor de procedure betreffende gemeenschap of een 
algemeenheid van goederen (artikelen 658-680). Daarnaast zijn bijv. niet on-
belangrijke wijzigingen aangebracht in de regeling van de schadestaatpro-
cedure en het stellen van zekerheid (de nieuwe artikelen 612-616). Bij al deze 
onderwerpen zelf zullen de details daarvan worden toegelicht. Hier kan wor-
den volstaan met de algemene opmerking dat deze herzieningen in de regel 
tot vereenvoudiging en bekorting hebben geleid. 

In de Wet op de Rechterlijke Organisatie zijn geen ingrijpende wijzigingen 
nodig gebleken; slechts enkele artikelen behoefden aanpassing. 

Wat betreft de Faillissementswet, hier waren meer wijzigingen van impor-
tantie noodzakelijk; men zie met name de nieuwe artikelen 35-60c. Ook hier-
over is met vertegenwoordigers van de Vereniging voor Rechtspraak en de 
Orde van Advocaten overleg gevoerd, terwijl tevens mr. N. J. Polak, oud-
raadsheer in de Hoge Raad, is geraadpleegd. 

3. Boedelrechter en verzoekschriftprocedure. Zoals bij de behandeling 
van de vaststellingswetten betreffende de Boeken 3, 5 en 6 in de Eerste Ka-
mer reeds naar voren is gekomen, zal het op het tijdstip van inwerkingtre-
ding van die Boeken en van Boek 4 niet mogelijk zijn om ook de figuur van 
de boedelrechter in te voeren. Indien meer klaarheid is gekomen in de pro-
blemen van de rechterlijke organisatie in het algemeen, die thans nog on-
derwerp van studie uitmaken, kan alsnog worden bezien of een figuur in de-
ze trant aanbeveling verdient. In verband daarmee moet er in het onderhavi-
ge deel van de Invoeringswetgeving vanuit worden gegaan dat waar in de 
Boeken 3-6 sprake is van de boedelrechter, deze zal worden vervangen door 
de kantonrechter, behoudens enkele plaatsen die hieronder nog ter sprake 
zullen komen, waar de betreffende bevoegdheid aan de president van de 
rechtbank of de gewone rechter dient te worden gegeven. 

Anderzijds is ervan uitgegaan dat op alle procedures die krachtens de 
Boeken 3-6 of krachtens bepalingen van het onderhavige ontwerp met een 
verzoekschrift moeten worden ingeleid, zullen zijn onderworpen aan titel XII 
van het Eerste Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (arti-
kelen 429a e.v.). Deze artikelen zijn daarop dan ook in het onderhavige ont-
werp afgestemd. Er wordt naar gestreefd om deze artikelen ook op verzoek-
schriftprocedures in de rest van de burgerlijke wetgeving toepasselijk te ver-
klaren, waarvoor een afzonderlijk ontwerp zal worden ingediend. In afwach-
ting daarvan is in het laatste hoofdstuk van het onderhavige ontwerp artikel I 
opgenomen. 
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4. Terzijde gelaten onderwerpen. Verschil lende onderwerpen konden in 
dit ontwerp terzijde worden gelaten, omdat zij elders aan de orde komen. Zo 
dient de materie van het zee-, binnenvaart" en luchtrecht in verband met 
Boek 8 te worden bezien. In verband daarmee worden in de artikelen 
312-321, 563-584 en 770h-770k geen wi jz igingen voorgesteld. Hetzelfde 
geldt voor de materie van het Bewijsrecht op welk gebied een afzonderli jk 
wetsontwerp (nr. 10 377) aanhangig is. Ook de artikelen 101-120 en 176-242 
zijn derhalve terzijde gelaten. Tenslotte geldt hetzelfde voor de materie van 
de l i j fsdwang. Zoals bij de behandel ing van de Vaststel l ingswet betreffende 
Boek 3 in de Eerste Kamer en in de memorie van antwoord betreffende de 
Goedkeuring van het Vierde Protocol bij het Europese Verdrag tot bescher-
ming van de rechten van de mens en de fundamente le vr i jheden (wets-
ontwerp 15396) is aangekondigd, zal de regeling van de l i j fsdwang in haar 
geheel in studie worden genomen. In afwachting daarvan heeft het geen zin 
daarin incidentele aanpassingen aan de terminologie van het nieuwe B.W. 
aan te brengen. 

Ten t i jde van de indiening van dit ontwerp aanhangige wetsontwerpen 
zijn in het onderhavige ontwerp in het algemeen niet verwerkt. Het is de be-
doel ing dat dit eerst gebeurt, nadat de tekst van deze wetsontwerpen def ini-
tief is komen vast te staan. 

5. Terminologie. Tenslotte word t te dezer plaatse de aandacht gevestigd 
op een aantal terminologische aanpassingen die bij vele incidentele bepalin-
gen van het Wetboek van Burgerli jke Rechtsvordering, de Wet op de Rech-
terli jke Organisatie en de Fail l issementswet nodig waren en daar niet steeds 
nauwkeurig zijn toegelicht. Deze hebben betrekking in de eerste plaats op de 
terminologie betreffende goederen en zaken van het nieuwe B.W., voorts op 
het gebruik van de woorden «roerend» en «onroerend» in dat wetboek, en 
tenslotte op het daarin niet meer voorkomen van de wending «kosten, scha-
den en interessen». 

Wat het eerste punt betreft, moge worden verwezen naar de artikelen 
3.1.1.0 en 3.1.1.1 Nieuw B.W., waaruit blijkt dat «goederen» de term is waar-
mee - kort gezegd - al iemands vermogensbestanddelen worden aange-
du id , waaronder ook zaken, terwi j l deze laatste term is voorbehouden aan 
«stoffelijke objecten», in het huidige recht wel aangeduid als «lichamelijke» 
zaken. 

Wat het tweede punt betreft, moge worden verwezen naar artikel 3.1.1.2, 
waaruit blijkt dat in het nieuwe wetboek de termen «roerend» en «onroe-
rend» alleen worden gebezigd in verband met zaken in de zin van artikel 
3.1.1.1, en derhalve niet - zoals in het huidige recht - ook met betrekking tot 
andere goederen (vermogensrechten). 

Wat het derde punt betreft, moge vooral worden verwezen naar afdeling 
6.1.9 waar de wettel i jke verpl icht ing tot schadevergoeding word t behandeld. 
In de terminologie van deze afdeling is - evenmin als in die van de restvan 
Boek 6 - plaats voor een onderscheid tussen kosten, schaden en interessen, 
welke laatste bovendien in artikel 6.1.9A.8 worden aangeduid als «rente». 

6. Overzichteli jkheidshalve zal hieronder bij de bespreking van de aange-
brachte wi jzigingen niet worden verwezen naar de met Romeinse cijfers 
aangeduide artikelen, waarbi j de wi jzigingen worden aangebracht, maar 
naar de artikelen, afdelingen of t i tels, die wi jz iging ondergaan of waarvan in 
het onderhavige ontwerp de vervanging of invoeging word t voorgesteld. 

Voor nummers van de geciteerde kamerstukken betreffende de boeken 
3-6 Nieuw B.W. en de gebezigde afkort ingen zie men de bij lage bij deze me-
morie. 
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HOOFDSTUK I. WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING 

Eerste Boek. Van de wijze van procederen voor de 
kantongerechten, arrondissementsrechtbanken en 
hoven en de Hoge Raad 

Artikel 4. Onder ten 5° is ter voorkoming van verwarr ing met de 
bewindvoerder, bedoeld in t i tel 3.6 Nieuw B.W., de term «bewindvoerders» 
vervangen door: curatoren, zulks in overeenstemming met de termino log ie 
van de Fail l issementswet. 

In de bepaling ten 7° onder 2 is eveneens een terminologische wi jz ig ing 
aangebracht. In het Nieuw B.W. is «eigendom» slechts mogel i jk van zaken in 
de zin van artikel 3.1.1.1. Voorts heeft aanpassing plaats gevonden aan de 
terminologie van bijv. de artikelen 3.6.2.6 en 3.9.1.5a Nieuw B.W., waar van 
«schuldbrieven» word t gesproken. Rekening is mede gehouden met andere 
effecten aan toonder dan schuldbr ieven of aandelen. Men denke bijv. aan de 
in artikel 3.6.2.7 Nieuw B.W. bedoelde cert i f icaten. 

Een soortgeli jke wi jz ig ing is aangebracht in artikel 126 lid 4. 

Artikel 13. Het n ieuwe tweede lid vo rmt een processuele aanvul l ing op een 
aantal bepalingen in het Nieuw B.W. die oproeping van een derde 
voorschr i jven, in dier voege dat deze daardoor als partij in het geding komt 
te gelden. Met zie met name de artikelen 3.8.17, 3.9.2.6, 5.3.10b en 5.7.1.7. 
Een soortgel i jke f iguur is te v inden in het nieuwe artikel 477b l id 3 en word t 
voorts verondersteld in het n ieuwe artikel 438 lid 2 betreffende 
executiegeschi l len. Tenslotte kan worden gewezen op artikel 14 onder B van 
de Eenvormige Beneluxwet op de warenmarkten, waar eveneens een 
mogel i jkheid tot oproeping van een derde tot deelneming aan het geding 
word t veronderste ld; men zie H.R. 3 november 1978, N.J. 1979,128 met noot 
L.W.H. Ook in dat geval kan de thans voorgestelde bepaling toepassing 
v inden. 

Artikel 14 en 15. Deze bepal ingen zijn in de praktijk vooral van belang 
voor het executie- en beslagrecht. In verband met de herziening daarvan, 
voorgesteld in het onderhav ige on twerp , zijn - mede ter vervanging van het 
huidige artikel 723 - deze artikelen vervangen door een nieuw, op moderne-
re leest geschoeid artikel 14. 

Het eerste lid zoekt aanslui t ing bij de Algemene termi jnenwet die bepaalt 
wat een «algemeen erkende feestdag» is; men zie het derde l id van de alge-
mene slotbepal ing van het onderhavige wetboek. Geen bijzondere voor-
schriften zijn nodig geoordeeld voor explo i ten, beslagen en tenui tvoer leg-
gingen op zaterdag. Valt de laatste dag van een termi jn op een zaterdag, dan 
zal het exploit derhalve nog op die zaterdag moeten worden gedaan, wat het 
eerste lid dan ook binnen dezelfde grenzen als op andere werkdagen toe-
staat. 

Het derde lid geeft de bevoegdheid aan de daar aangewezen rechter verlof 
te verlenen tot het doen van het exploi t , het beslag of de tenui tvoer legging 
op alle dagen en uren. Uiteraard kan het verlof worden beperkt tot een be-
paalde (zon- of feest)dag of tot bepaalde uren. 

Artikel 17. Bij de inleidende opmerk ingen, punt 5, is reeds ter sprake ge-
komen dat op vele plaatsen de aanduid ing «kosten, schaden en interessen» 
of «schaden en interessen» moest worden vervangen door een beter bij 
Boek 6 Nieuw B.W. passende te rm. De voorgestelde wend ing «zo daartoe 
gronden zijn» verwi jst naar de aansprakel i jkheidsgronden van het Burgerli jk 
Wetboek, zoals dat ook op vele andere plaatsen in het Wetboek van Burger-
lijke Rechtsvordering door het bezigen van deze woorden geschiedt. 
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Artikel 19. Het tweede lid dient te worden aangepast aan de terminologie 
van titel 3.3 Nieuw B.W., waa rvan gevolmacht igde word t gesproken. 

Artikel 30. Teneinde verwarr ing met de bewindvoerder van titel 3.6 Nieuw 
B.W. te voorkomen, is deze term onder ten 9° vervangen door «bestuurder», 
zulks in overeenstemming met de terminologie van Boek 2 B.W. 

Artikelen 52-55. 1. Deze artikelen zouden ter aanpassing aan het Nieuw 
B.W. in elk geval een reeks wi jz ig ingen moeten ondergaan. Men denke bijv. 
aan de daarin ui tgebreide mogel i jkheid tot reële executie, die ook ui tbreid ing 
van de mogel i jkheid van het ui tvoerbaar bij voorraad verklaren van de te 
executeren uitspraken wensel i jk maakt. Ook is aanpassing op haar plaats 
aan de regeling betreffende zekerheidstell ing van artikel 6.1.6.21. Voorts is 
er een aantal meer incidentele bepal ingen in het Nieuw B.W. die de vraag 
oproepen in hoeverre zij tot een beslissing, die uitvoerbaar bij voorraad is, 
zouden moeten kunnen leiden. 

Ook afgezien van het Nieuw B.W. zijn echter tegen de regel ing van de arti-
kelen 52-55 belangri jke bezwaren aan te voeren. In verband daarmee is er 
de voorkeur aan gegeven de onderhavige artikelen geheel te herzien en op 
deze wijze tevens de aanpassing aan het Nieuw B.W. eenvoudiger te maken 
en aldus ook het gevaar van eventuele lacunes in de thans opgenomen l imi -
tatieve opsommingen te vermi jden. Voorde nieuwe opzet is gebruik ge-
maakt van een voorontwerp van de Staatscommissie voor burgerl i jke wet-
geving, subcommissie Burgerli jke Rechtsvordering. 

2. De voormelde bezwaren tegen de huidige regeling kunnen als volgt 
worden samengevat. 

Het huidige artikel 52 somt drie gevallen op waar in een uitspraak uitvoer-
baar bij voorraad m o e t w o r d e n verklaard. Het huidige artikel 53 somt negen 
gevallen op waar in een uitspraak uitvoerbaar bij voorraad kan wo rden ver-
klaard. Beide opsommingen zijn - zoals reeds aanges t i p t " l imitatief. Gezegd 
kan worden dat de aldus opgezette regeling enerzijds niet ver genoeg, an-
derzijds te ver gaat. 

Niet ver genoeg gaat zij omdat onder de opsommingen van de artikelen 52 
en 53 lang niet alle gevallen zijn begrepen, waarin aan ui tvoerbaarverklar ing 
bij voorraad behoefte kan bestaan. Overeenkomstig de strekking van de on-
derhavige f iguur moet immers gedacht worden aan alle geval len, waar in het 
bij voorbaat onaannemel i jk is dat het openstaande rechtsmiddel succes zal 
hebben of waar in op grond van andere omstandigheden, bijv. in verband 
met de spoedeisendheid van het voldoen aan de veroordel ing, het belang 
van degene die de veroordel ing verkreeg, zwaarder weegt dan dat van de 
veroordeelde bij behoud van de bestaande toestand tot op het rechtsmiddel 
is beslist. 

Te ver gaat de regeling in zoverre als de uitvoerbaar bij voorraad verkla-
ring in de drie gevallen van artikel 52 imperatief is voorgeschreven. Het arti-
kel berust immers op de gedachte dat in deze drie geval len succes van het in 
te stellen rechtsmiddel bij voorbaat onaannemeli jk is. Daarvan is evenwel 
geen sprake. Wat betreft de geval len onder 1° en 2° zie men bijv. H.R. 18 april 
1969, N.J. 1969, 327, waar word t beslist dat, nu een oct rooischr i f teen au-
thentieke akte is, een rechterli jk verbod tot inbreuk op het octrooi uitvoer-
baar bij voorraad moer worden verklaard, terwi j l het octrooischri f t niet doet 
vaststaan dat er ooit een inbreuk is geweest. Wat betreft het geval onder 3°, 
kan worden gewezen op het vonnis in een schadestaatprocedure (H.R. 21 ju -
ni 1918, N.J. 1918, 781); in het vonnis waarbi j een veroordel ing tot schade-
vergoeding op te maken bij staat is uitgesproken ligt geen waarborg , dat het 
in de schadestaatprocedure vastgestelde bedrag ook in een vo lgende in-
stantie juist zal worden geoordeeld. 

3. Het voorgaande heeft ertoe geleid in het nieuwe artikel 52, dat de huid i -
ge artikelen 52 en 53 zal vervangen, de rechter voor alle gevallen de vr i jheid 
te geven o m , zo de eiser zulks verlangt, het vonnis uitvoerbaar bij voorraad 
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te verklaren. Hij zal daartoe niet verpl icht zi jn, maar anderzijds ook niet lan-
ger voor wat betreft zijn bevoegdheid aan een l imitat ieve opsomming zijn 
gebonden. Wel houdt het nieuwe artikel er rekening mee dat een vonnis zich 
soms niet voor een tenui tvoer legging leent die bij voorraad zou kunnen ge-
schieden. Men denke bijv. aan een verklar ing voor recht. Ook uit de wet kan 
voortv loeien dat een ui tvoerbaarverklar ing bij voorraad niet kan worden uit-
gesproken. Men denke bijv. aan consti tut ieve vonnissen betreffende de per-
soonli jke staat van parti jen waarbi j slechts tenui tvoer legging door inschri j-
v ing in de registers van de burgerl i jke stand mogel i jk is, terwi j l deze inschri j -
v ing krachtens artikel 21 van Boek 1 B.W. slechts is toegestaan, nadat het 
vonnis in kracht van gewi jsde is gegaan. Een soortgel i jk f iguur doet zich 
voor ten aanzien van de verklar ing voor recht van artikel 3.1.2.9 Nieuw B.W. 

Het nieuwe stelsel stemt in hoofdzaak overeen met dat van de artikelen 
1397 e.v. van het Belgische Gerechtelijk Wetboek en dat van de artikelen 514 
e.v. van de nieuwe Franse Code de procédure civi l . 

Eveneens in overeenstemming met deze beide regel ingen is in het nieuwe 
artikel 52 lid 3 aan de rechter eenzelfde vr i jhe id gelaten ten aanzien van zijn 
bevoegdheid om aan de ui tvoerbaarverklar ing bij voorraad de voorwaarde 
te verbinden dat tot een door hem te bepalen bedrag zekerheid wordt 
gesteld. Men lette erop dat in het nieuwe artikel 616 een regeling betreffende 
krachtens rechterlijke uitspraak te stellen zekerheid is gegeven, die ook in 
het onderhavige geval van toepassing is. Voor wat betreft de aard van de te 
stellen zekerheid is voorts artikel 6.1.6.21 van toepassing. De verwi jzingen 
die in de huidige artikelen 52 en 53 voorkomen naar de f iguur van borgtocht, 
konden in verband daarmee vervallen. 

4. De huidige artikelen 54 en 55 zijn geschrapt. Het eerste artikel bevat een 
overbodige bepal ing, het tweede een bepal ing die thans reeds moeil i jk valt 
te verenigen met het slot van het huidige artikel 53 ten 7°, en die nog minder 
valt te r i jmen met de vr i jheid die in het n ieuwe artikel 52 aan de rechter 
word t gegeven. Die vr i jheid sluit in dat de rechter de veroordel ing in de pro-
ceskosten van de uitvoerbaarverklar ing bij voorraad kan uitsluiten, een be-
sl issing die overigens in de regel wein ig voor de hand zal l iggen. 

5. Wel is als artikelen 53 en 54 een tweetal n ieuwe bepalingen opgeno-
men, die in de plaats zullen komen van de huidige artikelen 351, 352, 405 en 
406, die in deze opzet kunnen verval len. De redenen waarom daaraan de 
voorkeur is gegeven laten zich als volgt samenvat ten. 

Artikel 351 bepaalt thans, dat indien de tenui tvoer legging bij voorraad niet 
gelast is in de geval len, waar in dit bij de wet is bevolen of toegelaten, de ge-
daagde in beroep alsnog bij een conclusie op de eerste terechtzitt ing de ten-
ui tvoer legging bij voorraad zal kunnen vorderen. Een zelfde voorschri f t 
geldt sinds 1963 voor het beroep in cassatie: artikel 405. Ook de oorspronke-
lijke eiser in een verzetprocedure heeft echter behoefte aan deze mogeli jk-
heid. Het n ieuw-ontworpen artikel 53 vat daarom al deze gevallen in één re-
gel samen. 

Artikel 352 geeft een regeling voor de geval len, waar in in de vorige instan-
tie de tenui tvoer legging bij voorraad is ui tgesproken terwi j l de wet dat niet 
toel iet ; sinds 1963 houdt artikel 406 een soortgel i jk voorschri f t in voor het 
beroep in cassatie. Aan die bepalingen bestaat minder behoefte nu de rech-
ter bijna alti jd de tenui tvoer legging bij voorraad mag uitspreken. Wel ver-
dient het aanbeveling de parti j tegen wie zulk een uitvoerbaarverklar ing an-
ders dan onder voorwaarde van zekerheidstel l ing is ui tgesproken, alsnog 
een vorder ing toe te kennen om zulk een voorwaarde aan de uitspraak te 
doen verbinden, als zij daartegen een rechtsmiddel aanwendt. Dit geldt ook 
hier mede in het geval van de verzetprocedure. In het nieuwe artikel 54 is de-
ze gedachte neergelegd. 

De in de artikelen 53 en 54 bedoelde voorz ieningen kunnen worden ge-
vraagd bij incidentele conclusie op de eerste terechtzit t ing. Door de beper-
king tot deze terechtzitt ing word t voorkomen dat de procedure ook nader-
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hand nog door het uit lokken van een betreffend incident kan worden ver-
t raagd. De behoefte aan latere ui t lokking van voorzieningen van deze aard 
zal in de praktijk ook ger ing zijn. 

Wat artikel 53 betreft, dient in verband met dit laatste te worden bedacht 
dat in het stelsel dat in het onderhavige ontwerp word t voorgesteld, degene 
die de niet bij voorraad ui tvoerbare uitspraak heeft verkregen, steeds - met 
verlof van de president - conservatoir beslag kan leggen zonder dat hij ge-
dwongen is terstond ook een procedure tot vanwaardeverklar ing van het be-
slag te beginnen. Krachtens de nieuwe artikelen 700 e.v. word t immers de 
vanwaardeverklar ing afgeschaft en komt het conservatoire beslag in de exe-
cutoriale fase door het enkele feit dat een voor tenui tvoer legging vatbare 
executoriale t i tel wo rd t verkregen; men zie artikel 704. Word t het vonnis 
waartegen het rechtsmiddel is ingesteld naderhand bekracht igd, dan is dit 
derhalve voldoende o m het beslag in een executoriaal beslag te doen over-
gaan en op deze basis de executie voort te zetten. 

Wat artikel 54 betreft, hier kan, als niet t i jd ig een incidentele conclusie is 
genomen, alti jd nog uit hoofde van het nieuwe artikel 438 lid 2 een voorzie-
ning van de president in kort geding worden gevorderd. Wel iswaar is daar-
voor een afzonderli jke procedure in kort geding vereist, maar verwacht mag 
worden dat daarmee in het a lgemeen minder t i jd zal zijn gemoeid dan met 
het uitprocederen van een incidentele vorder ing in de hoofdzaak. 

6. De nieuwe regeling heeft tot gevolg dat ook de artikelen 123, 293, 404 
lid 2 en 835 kunnen verval len. Verder was hier en daar enige aanpassing aan 
de terminologie van de nieuwe artikelen 52-54 nod ig ; met name is in de art i-
kelen 80, 82 lid 2, 86, 404 l id 1 en 432 telkens «bevolen» vervangen door: 
toegestaan. 

Aandacht verdient nog dat in het ontwerp ook de artikelen 123 en 124 ver-
val len, zoals nog zal worden toegel icht bij de n ieuwe artikelen 555-558 on-
der Algemeen en ook bij artikel 555 zelf. Daarmee verdwi jn t derhalve ook de 
in artikel 123 vermelde ui tvoerbaarheid op de minuut waaraan bij de onder-
havige vonnissen geen behoefte meer bestaat. Bij de huidige stand van de 
copieertechniek behoort het vervaardigen van een grosse niet meer vertra-
gend te kunnen werken. Maar in het huidige artikel 297 is voor de uitspraak 
in kort geding de ui tvoerbaarheid op de minuut gehandhaafd. Denkbaar is 
immers dat de president onmiddel l i jk na de terechtzi t t ing, die krachtens arti-
kel 289 lid 2 ook op zaterdag of zondag en bij hem thuis kan worden gehou-
den, zijn beslissing geeft zonder dat dan gelegenheid tot copiëren bestaat. 
Voor dit ui tzonderingsgeval dient de mogel i jkheid open te bl i jven dat de 
door de president zelf geschreven uitspraak uitvoerbaar op de aldus door 
hem tot stand gebrachte minuut word t verklaard. De slotzinsnede van artikel 
297 waarbi j evenals in artikel 123, sprake is van registratie, kan dan worden 
geschrapt, nu de registratie van vonnissen reeds lang is afgeschaft. 

Artikel 56. Het huidige artikel 615 verklaart op de proceskosten waarop 
niet artikel 56, derde l id, van toepassing is, de schadestaatprocedure van 
toepassing. Waar dit een wein ig praktische oplossing is en de schadestaat-
procedure in verband met het Nieuw B.W. toch moest worden omgewerkt , is 
het wenseli jk voorgekomen ook het onderhavige punt onder ogen te zien. 
Dit heeft geleid tot toevoeging aan artikel 56 van een nieuw vi j fde l id, dat de 
mogel i jkheid opent de rechter op eenvoudige wijze te verzoeken de hier be-
doelde kosten vast te stellen. 

Artikel 57. De aanhef van het eerste lid is aangepast aan de toevoeging 
van een nieuw lid aan het vor ige artikel. 

Voorts is een nieuw zesde lid toegevoegd dat het geval regelt van samen-
loop van de bepalingen betreffende proceskosten en die van artikel 6.1.9.2 
lid 2 onder b e n e Nieuw B.W. In de memor ie van antwoord betreffende Boek 
6 wordt bij dit artikel (p. 90, eerste alinea) opgemerkt dat de kosten van lid 2 
onder b en c niet mede de proceskosten omvat ten. Dit behoeft echter verdui -
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del i jk ing, omdat beide groepen van kosten elkaar kunnen over lappen. Te 
denken valt met name aan de kosten van voorbereid ing van de dagvaarding 
en andere gedingstukken en die van de instructie van de zaak. Zo het tot een 
proces komt, moeten deze kosten begrepen worden geacht in de salarissen 
en verschotten en plegen zij in deze vo rm in belangri jke mate te worden ver-
goed; men zie Haardt, De veroordel ing in de kosten van het burgerl i jk ge-
ding, p.99, en H.R. 28 oktober 1977, N.J. 1978, 196, waar van dezelfde ge-
dachte word t ui tgegaan. Komt het echter niet tot een proces, dan zullen de 
kosten, voor zover zij redelijk zi jn, krachtens artikel 6.1.9.2 l id 2 onder b en c 
voor vergoeding in aanmerking komen. Een duidel i jk voorbeeld vormen de 
kosten van een voor lop ig getuigenverhoor, waarvan, zo de zaak buiten rech-
te word t afgedaan, slechts vergoeding als buitengerechtel i jke kosten kan 
worden ver langd, terwi j l zij, zo het tot een proces komt, door de rechter on-
der de proceskosten plegen te worden begrepen; men zie Rb. Amsterdam 22 
mei 1973, N .J . 1973,347. 

Tegen deze achtergrond is het wenseli jk dat komt vas t te staan, dat in ge-
val de hier bedoelde bepalingen samenlopen, omdat een procedure is aan-
gespannen, voor de onderhavige kosten geen vergoeding op grond van arti-
kel 6.1.9.2 kan worden toegekend, maar dat dan uitslui tend de bepalingen 
betreffende proceskosten van toepassing zijn. Het zou tot allerlei ongerecht-
vaardigde complicat ies leiden, wanneer de rechter voor deze kosten niet ge-
bonden zou zijn aan de grenzen waarbinnen hij bij de begrot ing van de pro-
ceskosten dient te bl i jven, en de regels toepassing zouden missen, volgens 
welke hij de proceskosten kan compenseren, over partijen verdelen of ze la-
ten voor de partij die ze maakte. 

Daarbij verdient aandacht dat de toekenning van proceskosten niet geli jk-
gesteld mag worden met de toekenning van schadevergoeding als bedoeld 
in afdel ing 6.1.9 Nieuw B.W. Dat de verl iezende partij in de proceskosten 
pleegt te worden veroordeeld, v indt immers niet zijn grond in een verpl ich-
t ing tot schadevergoeding, maar in andere overwegingen die zich aldus la-
ten samenvat ten, dat het verbod van eigenricht ing en de daarmee samen-
hangende, vr i jwel onbeperkte vr i jheid een ander in rechte te betrekken en 
zich in rechte tegen eens anders aanspraken te verdedigen, kan meebrengen 
dat het gerechtvaardigd is de kosten van het geding, voor zover zij niet ten 
laste van de overheid bl i jven, over parti jen te verdelen op een wijze waarbi j 
aan overwegingen van procesrisico en procesbeleid mede betekenis word t 
toegekend, onder meer om te voorkomen dat de voormelde vr i jheid door de 
vrees voor een veroordel ing tot omvangr i jke proceskosten in gevaar zou 
worden gebracht; men zie van Rossem-Cleveringa I, aantekening 2 bij artikel 
56. Dit kan verklaren waarom de proceskosten waar in de verliezende parti j 
veelal word t veroordeeld vaak geen vol ledige vergoeding opleveren van 
hetgeen de winnende partij aan het proces ten koste heeft gelegd. In ver-
band daarmee pleegt men te zeggen dat niet alle proceskosten «l iquida-
bel» zi jn. Een vol ledige vergoedingspl icht is wel denkbaar, doch alleen in 
«bui tengewone omstandigheden», zoals Hof Amsterdam, 10 februari 1970, 
N.J. 1971, 130, het heeft ui tgedrukt. Daarbij dient te worden gedacht aan 
misbruik van procesrecht en onrechtmat ige daad. 

Het nieuwe zesde l id geeft niet aan waar de grens ligt tussen proceskosten 
en de vol ledig buitengerechteli jke kosten, aan vergoeding waarvan dit lid 
niet in de weg staat. Wel l igt in dit lid opgesloten dat het niet de bedoel ing is 
de grenzen van wat onder proceskosten valt buiten die van het huidige recht 
u i t t e breiden. Voorts vloeit uit artikel 6.1.9.2 lid 2 onder b en c voort dat een 
aantal ook voor huidig recht omstreden rechterl i jke uitspraken, waarbi j ver-
goeding van bepaalde schadeposten is afgewezen omdat zij als niet l iquida-
bele proceskosten zijn opgevat, onder het nieuwe recht hun betekenis zullen 
verl iezen. Zo zal krachtens artikel 6.1.9.2 lid 2 onder b vergoeding kunnen 
worden gevorderd voor de werkzaamheden van de «ambtenaren en beamb-
ten» van de eiser zelf (de P.T.T.), welke vergoeding werd afgewezen door 
Hof Amsterdam 20 februari 1970,N.J. 1971,130. Ook zal krachtens artikel 
6.1.9.2 l id 2 onder c vergoeding kunnen worden gevorderd van de kosten 
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van een ingebrekestelling als bedoeld in artikel 6.1.8.7, zulks in afwijking van 
Rb. Den Haag 29 oktober 1968, N.J. 1970, 540, maar in overeenstemming 
met Rb. Dordrecht 9 maart 1966, Praktijkgids 1967, 348, en Rb. Assen, 9 janu-
ari 1968, N.J. 1969,66. 

Voor het geval van een kantongerechtsprocedure is een aanvullende be-
paling aan artikel 57a toegevoegd. Voor de moeilijkheden die zich kunnen 
voordoen in geval van bedongen vergoeding van gerechtelijke of buitenge-
rechtelijke kosten moge worden verwezen naar het nieuwe artikel 57b. 

Artikel 57a. Het nieuwe derde lid stelt buiten twijfel dat artikel 57 lid 6 ook 
voor de kantongerechtsprocedure geldt. Dit brengt in verband met het nieu-
we artikel 57b mee dat voortaan niet meer mogelijk zal zijn het salaris van de 
gemachtigde te matigen op de enkele grond dat de verrichtingen waarvoor 
het een vergoeding beoogt te zijn, reeds door bedongen buitengerechtelijke 
kosten worden vergoed, zoals is toegelaten door H.R. 28 oktober 1977, N.J. 
1978,196. Matiging van de bedongen buitengerechtelijke kosten behoort 
voortaan alleen krachtens artikel 57b mogelijk te zijn. 

Artikel 57b. Bij de behandeling van Boek 6 Nieuw B.W. in de Tweede Ka-
met is er vanuit gegaan dat bedingen betreffende de z.g. incassokosten 
moeten worden gezien als boetebedingen in de zin van de artikelen 
6.1.8.16-18, zodat matiging op grond van artikel 6.1.8.18 mogelijk is; men zie 
de memorie van antwoord, p. 90, bovenaan. Bij het mondeling overleg be-
treffende Boek 6 (eindverslag, p. 7-8) en de Openbare Commissievergade-
ring van 4 maart 1977 (verslag p. 536) is vanuit de vaste Commissie voor 
Justitie naar voren gebracht dat deze matigingsmogelijkheid het bezwaar 
heeft, dat zij niet kan worden gehanteerd dan op verlangen van de weder-
partij, terwijl in de praktijk aan matiging van incassobedingen vooral behoef-
te bestaat in verstekzaken. 

Anderzijds kwam als bezwaar tegen een zodanige ambtshalve bevoegd-
heid van de rechter naar voren dat dit bij het boetebeding in het algemeen te 
ver zou gaan en dat het moeilijk zou zijn hier een bevredigende grens te trek-
ken. Een amendement dat voor een beperkte groep gevallen ambtshalve 
matiging mogelijk wilde maken, is om formele redenen - het mogelijk ma-
ken van de afhandeling van Boek 6 tijdens een demissionaire regering - in-
getrokken. 

Zoals inmiddels ook bij de behandeling van Boek 6 in de Eerste Kamer (eind-
verslag van de commissie voor de herziening van het Burgerlijk Wetboek, 
p. 22) ter sprake is gekomen, kan de kwestie echter beter langs andere weg 
dan die van het in Boek 6 geregelde boetebeding worden opgelost. Daar-
voor kunnen verschillende redenen worden aangevoerd. In de eerste plaats 
is hier van belang de reeds bij het nieuwe zesde lid van artikel 57 besproken 
omstandigheid dat buitengerechtelijke kosten en proceskosten niet scherp 
van elkaar zijn te onderscheiden en elkaar ten dele overlappen. De hierbe-
doelde incassobedingen kunnen zowel gerechtelijke als volledig buitenge-
rechtelijke kosten betreffen, terwijl ook niet steeds duidelijk is wat zij precies 
omvatten. In geval van twijfel heeft de rechter de neiging om het beding uit 
te leggen ten nadele van de opstellerervan en zo de proceskosten eronderte 
brengen; men zie b.v. Kantonrechter Dordrecht, 12 januari 1978, Praktijkgids 
1978, p. 144. Ook werd reeds gesignaleerd de neiging om, indien matiging 
van incassobedingen niet mogelijk blijkt, het te zoeken in matiging van de 
proceskosten, met name van het salaris van de gemachtigde, een praktijk 
die aanvankelijk was gebaseerd op een richtlijn van de Kring van Kanton-
rechters, die inmiddels echter is ingetrokken. Dit alles maakt duidelijk dat 
matiging van incassobedingen niet los kan worden gezien van de begroting 
van de proceskosten. In verband daarmee is het niet wenselijk deze kwestie 
in het Burgerlijk Wetboek te regelen, maar verdient het de voorkeur dit in het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te doen ter plaatse als thans voor-
gesteld; men zie in vergelijkbare zin H. Fillet, Ars Aequi 1978, p. 121 e.v. 
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In de tweede plaats dient te worden bedacht dat in het licht van het boven-
staande twijfelachtig is of een incassobeding steeds als een boetebeding 
kan worden opgevat. Proceskosten kunnen immers niet met schadevergoe-
ding worden gelijkgesteld. Daardoor wordt onzeker of een incassobeding, 
voor zover het gerechtelijke kosten omvat, aan de wederpartij een verplich-
ting oplegt «bij wijze van boete of schadevergoeding» in de zin van artikel 
6.1.8.16. Daar komt bij dat ook de formulering van de bedingen die in de 
praktijk worden gebezigd, niet altijd aanknoopt bij een tekortschieten van de 
wederpartij in de nakoming; men zie b.v. het beding geciteerd in Rb. Den 
Haag 14 maart 1977, NJ. 1979, 44. Er is geen reden waarom in geval van een 
overeenkomst volgens welke de wederpartij alle door de eiser ter zake van 
een eventuele procedure te maken kosten zal moeten betalen, matiging uit-
gesloten zou zijn. In het eerste lid van het hier besproken artikel 57b is dan 
ook met alle bedingen die geacht kunnen worden de vergoeding van proces-
kosten of buitengerechtelijke kosten te betreffen rekening gehouden. Of een 
beding een zodanige strekking heeft, is een kwestie van uitleg, die aan de 
rechter moet worden overgelaten. 

In de derde plaats is in de thans gekozen procesrechtelijke opzet, beter dan 
bij het boetebeding, te rechtvaardigen dat de rechter zijn bevoegdheid tot 
matiging ambtshalve kan uitoefenen. Zoals boven reeds werd aangestipt, is 
een zodanige uitoefening vooral van belang voor de omvangrijke groep 
verstekzaken. Ook daar dient de rechtenen aanzien van de proceskosten en 
de buitengerechtelijke kosten tezamen een beleid te kunnen voeren, hetgeen 
onmogelijk zou worden als de gedaagde slechts matiging van een kostenbe-
ding zou kunnen krijgen als hij in verzet komt. Wie bij verstek is veroordeeld, 
zal dit in de praktijk immers in de regel nalaten, hetzij omdat hij niet weet dat 
hij aldus matiging kan verkrijgen, hetzij omdat hij moet vrezen dat de kosten 
van het verzet niet opwegen tegen de besparing die de matiging hem kan 
opleveren. 

Deze opzet sluit bovendien goed aan bij de belangrijke ambtshalve uitte 
oefenen bevoegdheden die de rechter toch reeds ter zake van de toekenning 
en begroting van proceskosten heeft. Daarmee strookt om hem ook de be-
voegdheid te geven een desbetreffend beding ambtshalve binnen redelijke 
grenzen te houden. In het oog dientte worden gehouden dat de vrees voor 
excessieve proceskosten de gedaagde zou kunnen weerhouden van een op 
zich zelf volkomen gerechtvaardigd verweer en dat het evenwicht ter zake 
van het risico dat beide partijen ter zake van de kosten lopen, zou worden 
verstoord, als de gedaagde, bij verlies van het geding, krachtens overeen-
komst aanzienlijk hogere proceskosten verschuldigd zou zijn dan de eiser, 
als deze verliest, krachtens de wet. 

Weliswaar is het voorgaande voor Nederland in zoverre nieuw, dat men 
meestal aanneemt dat de regels betreffende proceskosten van regelend 
recht zijn, maar in de eerste plaats is op dit punt in Nederland reeds een ze-
kere tegenstroming ontstaan en in de tweede plaats bestaat in de ons omrin-
gende landen de neiging hier juist dwingend recht te aanvaarden. Men zie 
Rb. Den Haag 14 maart 1977, weliswaar vernietigd door Hof Den Haag 8 juni 
1978 (beide N.J. 1979, 44), maar bij gevallen door F.J. Houwing N.J.B. 1979, 
271, alsmede voor België artikel 1023 van het Gerechtelijk Wetboeken voor 
Duitsland Baumbach-Lauterbach, Anm. 3 onder D voor par. 91 Z.P.O. 

De wenselijkheid om de onderhavige kwestie aan de regeling van het boe-
tebeding te onttrekken neemt echter niet weg dat er hier, evenals in artikel 
6.1.8.18 Nieuw B.W. behoefte bestaat aan het aangeven van een grens bene-
den welke voor matiging geen plaats meer is. Voor wat betreft de proceskos-
ten is dit geen moeilijkheid; het ligt voldoende voor de hand dat deze bene-
dengrens gevormd wordt door de proceskosten waarin de rechter zonder 
het betreffende beding de verliezende partij zou hebben veroordeeld. Voor 
wat de buitengerechtelijke kosten betreft, zal moeten worden aangesloten 
bij de regel van artikel 6.1.9.2 lid 2 onder ben c, waar het in de eerste plaats 
aankomt op de vraag of de betreffende kosten jegens de wederpartij «rede-
lijk» zijn. 
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Het verdient evenwel aanbevel ing om daarnaast te zoeken naar een zekere 
mate van tar i fer ing, zoals deze zich in de praktijk ter zake van de proceskos-
ten reeds heeft gevormd. Uitdrukkeli jk word t daarom in artikel 57b lid 1 be-
paald dat de rechter heeft te letten op de tarieven volgens welke zodanige 
kosten aan degenen die opdracht geven tot de inning van hun vorder ing, ge-
woonl i jk in rekening worden gebracht. Daarbij dient in de eerste plaats te 
worden gedacht aan de tarieven waartegen b.v. deurwaarders, kantonge-
rechtsgemacht igden en incassobureaus plegen te werken. Voor wat betreft 
deurwaarders, is dit vastgelegd in de algemene incassovoorwaarden van de 
Koninkl i jke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders, volgens welke de op-
drachtgever in de regel 15% van het geïnde bedrag verschuldigd is, exclu-
sief verschotten en me teen m i n i m u m van in totaal f 18,75, waarbi j ervan 
uit word t gegaan dat de deurwaarder die heeft moeten procederen, het toe-
gekende salaris voor de gemacht igde behoudt. Gelet op de belangri jke rol 
die in incassoprakti jken word t gespeeld door vorder ingen die ver beneden 
de bevoegdheidsgrens van de kantonrechter l iggen (f 3000,-), komt dit tarief 
niet onredeli jk voor, waarbi j moet worden bedacht dat de deurwaarder bij 
de inning van de grotere vorder ingen moet goed kunnen maken wat hij in dit 
stelsel op de kleinere pleegt te verl iezen. 

In de regel zal het redelijk zijn dat de eiser, ingeval hij de vorder ing uit han-
den heeft moeten geven omdat de gedaagde niet tot vr i jwi l l ige betal ing be-
reid bleek, van de gedaagde een vergoeding ontvangt voor de kosten die hij 
aldus gedwongen werd te maken. Het ligt derhalve voor de hand om bij de 
vaststel l ing van die vergoeding uit te gaan van wat de eiser overeenkomstig 
de gebruikel i jke tarieven in rekening is gebracht. Dit dient ook het uitgangs-
punt te zijn bij de beantwoord ing van de vraag tot welk bedrag een door de 
opdrachtgever van de wederpart i j bedongen vergoeding mag worden ge-
mat igd. 

De rechter - in de praktijk vaak de kantonrechter - zal van de hier bedoelde 
tar ieven veelal ambtshalve op de hoogte zijn en in elk geval daarvan gemak-
kelijk op de hoogte kunnen komen. Voor zover zij al niet als fei ten van alge-
mene bekendheid kunnen worden beschouwd, moeten zij, krachtens de 
strekking van de vermeld ing daarvan in het onderhavige artikel, uit een oog-
punt van bewijs daarmee worden geli jkgesteld. Hetzelfde geldt voor de ta-
rieven waartegen advocaten de incasso van vorder ingen op zich plegen te 
nemen; het gaat hier onder meer om een degressief schijventarief, dat voor 
grote vorder ingen daalt tot 2% over de top. 

Bij dit alles moet echter in het oog worden gehouden dat de tarieven voor 
de rechter wel een belangri jk gegeven zijn, maar dat hij daaraan bij de uitoe-
fening van zijn mat ig ingsbevoegdheid niet is gebonden. Zo bli jft hij bevoegd 
de redeli jkheid van het tarief, in het bijzonder jegens de wederpart i j aan wie 
het in rekening gebracht pleegt te worden , te beoordelen. In verstekzaken zal 
de rechter daarbij t rouwens nauweli jks een andere mogel i jkheid tot toetsing 
hebben, nu deze slechts plaats zou kunnen vinden aan de hand van de om-
standigheden, die slechts de wederpart i j waarom het in het gegeven geval 
gaat, zou kunnen stellen. Maar anders kan het gaan, indien de wederpart i j 
wè l verschijnt. Men denke b.v. aan het geval dat het jegens de wederpart i j 
niet redelijk was de zaak in handen van een deurwaarder of een ander te stel-
len, omdat de wederpart i j bereid was te vo ldoen, maar daartoe door de 
schuldeiser onvoldoende gelegenheid heeft gekregen. Ook kan het zijn dat 
de wederpart i j de betaling blijkt te hebben opgeschort in verband met ge-
breken aan de door haar ontvangen prestatie, die weliswaar naderhand ver-
holpen zijn en dus niet meer aan toewi jz ing van de vorder ing in de weg 
staan, maar die toch de vertraging in de betaling geheel of ten dele kunnen 
rechtvaardigen en daarmee de vergoeding van incassokosten onredeli jk ma-
ken. Met het oog op deze en andere gevallen dient mat ig ing tot beneden de 
gebruikel i jke tarieven mogel i jk te zi jn. Men lette er echter op dat bij het oor-
deel omtrent wat redelijk is, uitgegaan zal moeten worden van objectieve 
gegevens in voormelde trant. Het artikel laat geen mat ig ing toe, b.v. op 
grond van persoonli jke moei l i jkheden van de gedaagde. 
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Tot nu toe was sprake van de tarieven, geldend tussen degenen die zich 
met de incasso van vorderingen bezighouden, en hun opdrachtgevers. Het 
ligt echter voor de hand dat de praktijk zal trachten ook tot tarifering te ko-
men van de bedragen die een wederpartij die niet tijdig betaalt, aan buiten-
gerechtelijke kosten verschuldigd zal zijn, hetzij rechtstreeks, hetzij ingevol-
ge een door de rechter gematigd beding. Deze tarifering kan aan de praktijk 
worden overgelaten, zoals thans ook de tarieven voor het salaris van de pro-
cureur en van de gemachtigde, bedoeld in de artikelen 57 en 57a aan de 
praktijk zijn overgelaten. Zo kan de oplossing voor de kantongerechtszaken 
worden gezocht in een op de nieuwe wet af te stemmen richtlijn van de 
Kring van Kantonrechters, waarbij overleg met hen die zich met de incasso-
praktijk bezighouden tot de mogelijkheden behoort. Wettelijke regels hier-
omtrent zijn niet op hun plaats en zouden ook afbreuk kunnen doen aan de 
soepelheid waarmee een tarief als hier bedoeld moet kunnen worden ge-
hanteerd. Voor de rechter behoort dit immers te fungeren als een richtlijn 
die enerzijds voor de praktijk in de regel voldoende zekerheid biedt om dis-
cussies overbodig te maken en anderzijds voldoende ruimte geeft om in bij-
zondere gevallen onredelijke resultaten te vermijden. 

Tenslotte verdient nog aandacht dat partijen vrij moeten zijn om, indien 
eenmaal tussen hen een geschil is gerezen, dit ook ten aanzien van eventu-
ele kosten onderling te regelen. Men denke zowel aan een overeenkomst 
waarin aan het geschil voorgoed een einde wordt gemaakt als aan een over-
eenkomst waarbij het geschil tot bepaalde punten wordt beperkt, waarbij 
ook een rol kan spelen wie welke kosten dient te dragen. Deze gedachte 
heeft geleid tot opneming van artikel 57b lid 2. 

Artikelen 58 en 64. De voorgestelde wijzigingen strekken ter aanpassing 
aan de terminologie van Boek 6 Nieuw B.W. 

Artikelen 70 en 71. Deze artikelen betreffende de zgn. «zakelijke» vrijwa-
ring zijn in beginsel ook met de materiële bepalingen betreffende deze vrij-
waring, die in het Nieuw B.W. zijn opgenomen, te verenigen, maar behoe-
ven toch aanpassing. 

In de aanhef van artikel 70 zijn de woorden «wegens onderzetting of ande-
re zakelijke rechten», die in de terminologie van het Nieuw B.W. niet passen, 
vervangen door: «Wegens uitwinning van een goed of wegens een recht 
waarmee het goed niet belast had mogen zijn». Daarmee wordt verwezen 
naar een aantal materiële bepalingen die er alle toe strekken de waarborg je-
gens de gewaarborgde voor de gevolgen van een veroordeling van de ge-
waarborgde in de hoofdzaak te doen instaan. Men zie met name de artikelen 
3.7.1.16 (verdeling van een gemeenschap), 7.1.2.5 en 6 (koop), 7.1.11.10 lid 
1, tweede zin (huurkoop) en, met het oog op hun in een later stadium te ver-
wachten invoering, ook de artikelen 7.4.2.8 (huur), 7.5.6.1 (pacht) en 7.13.1.3 
lid 2 (inbreng in vennootschap). 

De zakelijke vrijwaring van de artikelen 70 en 71 onderscheidt zich hierin 
van de zgn. eenvoudige vrijwaring van artikel 72, dat de waarborg de hoofd-
zaak van de gewaarborgde kan overnemen. Deze mogelijkheid wordt ge-
opend in artikel 70, terwijl de gevolgen van deze overneming regeling in arti-
kel 71 hebben gevonden. De overneming kan met name van belang zijn in 
geval op de waarborg een verplichting rust om aan de gewaarborgde ook 
processuele bijstand te verlenen. Een zodanige verplichting is uitdrukkelijk 
of door verwijzing neergelegd in boven geciteerde bepalingen uit Boek 7 
Nieuw B.W. Een uitdrukkelijke bepaling in dit opzicht ontbreekt in artikel 
3.7.1.16, maar kan ook voor dat geval worden afgeleid uit artikel 3.7.1.1 lid 3, 
voor zover de redelijkheid en billijkheid dit in de gegeven omstandigheden 
eisen. 

De in het huidige artikel 70 opgenomen regel dat de gewaarborgde op zijn 
vordering «buiten het proces wordt gesteld», waartegen volgens het tweede 
lid de wederpartij zich dan weer kan verzetten, is geschrapt. Deze regel die in 
de huidige praktijk vrijwel niet wordt toegepast, is moeilijk te verenigen met 
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het stelsel van het Nieuw B.W. dat er in beginsel van uitgaat dat de waarborg 
slechts gehouden is «in het geding te komen ten einde de belangen van de 
koper te verdedigen», zoals artikel 7.1.2.6 het uitdrukt. Daarbij past slechts 
een overneming van de behandel ing van de zaak in dier voege dat de ge-
waarborgde in het geding blijft en erop toe kan zien dat de waarborg zijn ver-
pl icht ing behoorl i jk nakomt. Voor wat betreft de kosten maakt bli jkens artikel 
71 de «buiten proces stell ing» voor de gewaarborgde geen verschi l . Het 
heeft ook daarom geen goede zin hem in de gelegenheid te stellen om over 
de buitenprocesstel l ing een discussie en een uitspraak u i t t e lokken, die 
slechts tot onnod ig oponthoud van de zaak en een vermeerder ing van de 
kosten kunnen leiden. De schrapping van de onderhavige f iguur heeft mede 
tot het verval len van zowel het huidige artikel 70 lid 2 als het huidige artikel 
71 lid 2 geleid. 

De overige leden van artikel 71 hebben alleen terminologische en taalkun-
dige wi jz ig ingen ondergaan. 

Artikel 80. De hier voorgestelde wi jz ig ing houdt verband met de nieuwe 
artikelen 53 en 54 en is bij die artikelen onder 6 reeds toegelicht. 

Artikel 82. Het eerste lid is aangepast aan de nieuwe regels betreffende 
executie en beslag. De huidige bepal ingen onder 1° en 3° zijn in de nieuwe 
tekst samengevoegd onder 1°. Voor beide geval len is gekozen voor het t i jd-
stip van verkoop. Daarbij verdient opmerk ing dat het huidige artikel 82 lid 1 
onder 3° zijn praktische betekenis reeds thans heeft ver loren, nu het verwi jst 
naar de artikelen 515 en 517, welke artikelen blijkens artikel 537c niet van 
toepassing zijn in het normale geval van executoriale verkoop door een no-
taris. 

Toegevoegd is een nieuwe bepaling onder 3°, die ziet op het geval van ge-
rechteli jke tenui tvoer legging tot levering of afgifte en is afgestemd op de 
voorgestelde artikelen 491 e.v. Rv. en ook op de tenui tvoer legging na toe-
passing van artikel 3.11.4 Nieuw B.W., bijv. door inschri jv ing van het vonnis, 
waarvan de rechter heeft bepaald dat het in de plaats van de leveringsakte 
treedt, in de openbare registers, bedoeld in afdeling 3.1.2 Nieuw B.W. 

De wi jz ig ing van het tweede lid houdt verband met de nieuwe artikelen 
52-54 en is bij die artikelen onder 6 reeds toegelicht. 

Artikel 84. Het eerste lid is aangepast aan het verval len van het huidige ar-
tikel 82 lid 1 onder 3°. Het tweede lid heef teen terminologische aanpassing 
aan Boek 6 Nieuw B.W. ondergaan; men zie de Inleidende opmerk ingen bij 
deze memor ie , punt 5, slot. 

Artikel 86. Ook deze wi jz ig ing houdt verband met de nieuwe artikelen 
52-54; zie punt 6 van de toel icht ing daarbi j . 

Artikel 96. Hier word t wederom een aanpassing aan de termino log ie van 
Boek 6 Nieuw B.W. betreffende schade aangebracht. 

Artikel 98. De voorgestelde wi jz ig ingen zijn nodig, omdat de term «onroe-
rend» in het Nieuw B.W. slechts op zaken betrekking kan hebben; zie artikel 
3.1.1.2. 

Artikel 99 lid 2. De voorgestelde wi jz ig ing strekt ter aanpassing aan de ter-
minologie van t i tel 3.3 Nieuw B.W.; men zie met name artikel 3.3.4 lid 1. 

Artikelen 123 en 124. Deze artikelen zijn overbodig naast de nieuwe rege-
ling betreffende ont ru iming van de artikelen 555-558. Hier moge naar de 
toel icht ing bij die artikelen onder A lgemeen en bij artikel 555 worden verwe-
zen. 

Artikel 125. De in dit artikel vervatte opsomming is aangepast aan het ver-
vallen van de artikelen 127-132. De verwi jz ing naar artikel 126 lid 10 is on-
danks de gewi jz igde inhoud daarvan gehandhaafd; men zie bij artikel 126, 
punt 2. 
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Artikel 125jlid4. Ook hier is een aanpassing aan de termino log ie van 
Boek 6 Nieuw B.W. betreffende schade aangebracht. 

Artikel 125k. Het vierde l id is geschrapt in verband met de omstandigheid 
dat de regel van artikel 1286 van het huidige B.W. niet terugkeert. De wette-
lijke rente gaat volgens dit wetboek in op het t i jdst ip dat de schuldenaar In 
verzuim komt; men zie artikel 6.1.9A.8 in verbinding met artikel 6.1.8.10a. 

Artikel 126. 1. Het onderscheid tussen «zakelijke», «persoonli jke» en «ge-
mengde» rechtsvorderingen dat in artikel 126 Ieden1,8, 9 en 10 en in de arti-
kelen 128 en 129 wordt gemaakt, sluit niet aan bij het stelsel van het Nieuw 
B.W., waar voor een zodanig onderscheid geen aanknopingspunt is te v in-
den, terwi j l dit onderscheid bovendien in het huidige recht een bron van on-
nodige moei l i jkheden oplevert ; men zie Meijers, Verzamelde Privaatrechte-
lijke Opstellen II, p. 55 e.v. 

Anderzi jds is het wensel i jk een bijzondere bevoegdheidsregel op te ne-
men voor gedingen betreffende - kort gezegd - onroerende zaken, die aan-
sluit bij de desbetreffende bepal ingen die in het Nieuw B.W. zijn opgeno-
men. In de eerste plaats is dit van belang voor de internationale rechtsmacht 
van de Nederlandse rechter. Het ligt voor de hand dat parti jen voor geschil-
len betreffende in Nederland gelegen onroerende zaken een bevoegde Ne-
derlandse rechter behoren te kunnen v inden. In de tweede plaats kan het om 
praktische redenen de voorkeur verdienen het geschil te doen berechten 
door de rechter van de plaats waar de zaak gelegen is, welke gedachte ook 
aan de huidige leden 8-10 van artikel 126 ten grondslag ligt. 

In verband met het voorgaande zijn in lid 1 van dit artikel de woorden «in 
zuiver persoonli jke zaken of in die welke roerend goed betreffen» geschrapt, 
terwi j l voorts het huidige achtste lid en t iende lid in één n ieuw lid 8 in een 
geheel gewijzigde vo rm zijn samengebracht. Dit houdt thans een omschr i j -
v ing in die bedoelt zowel de rechtsvorderingen van artikel 3.1.2.2 lid 1 onder 
f te omvat ten als die, bedoeld in de artikelen 3.11.15a, 5.1.4, 5.3.10a, 5.3.11 
l id 2, 5.3.13, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.11, 5.4.16, 5.4.18, 5.6.8-8ba, 5.7.1.8a en 5.7.1.10. 
Tot uit ing is gebracht dat de bepal ing ook ziet op de vorder ing tot levering 
van een onroerende zaak of een beperkt recht daarop of tot vest ig ing of af-
stand van een zodanig recht. Hetzelfde geldt voor een vorder ing tot levering 
van een aandeel in een zodanige zaak of tot verdel ing daarvan. 

In het nieuwe lid 8 is voor ts de bevoegdheid van de rechter in wiens 
rechtsgebied het goed is gelegen, slechts facultatief voorgeschreven, even-
als in het huid ige t iende lid voor de «zaken van gemengden aard» geschiedt. 
De eiser kan er dus de voorkeur aan geven de verweerder voor de rechter 
van zijn woonplaats te dagvaarden. Dat is ook wenseli jk. Het zal immers 
vaak voorkomen dat bij een zodanige vorder ing primair of subsidiair scha-
devergoeding word t gevorderd, of bijv. teruggave van bepaalde roerende 
zaken die tezamen met de onroerende zaak worden gebruikt of waarop de 
overeenkomst waarvan nakoming word t gevorderd, mede betrekking heeft. 
In deze geval len behoort de zaak, zo de eiser dit wenst, door een zelfde rech-
ter behandeld te kunnen worden. 

In lid 9 kan worden volstaan met wi jz ig ing van «goederen» in: zaken. 
Het huidige l id 10, waarvan de inhoud, bli jkens het voorgaande, in lid 8 is 

opgenomen, kan verval len. 
Voorts kunnen ook de artikelen 128 en 129 worden geschrapt. 

2. Ingevoegd is een n ieuw lid 10 dat een aanvul l ing vo rmt op artikel 
6.1.10.18 Nieuw B.W. Men zie de toel icht ing van het dr iemanschap, p. 600, 
tweede alinea. Het effect van de bepaling is dat alle geschil len betreffende 
de rekening-courant voor dezelfde rechter kunnen worden aangebracht aan 
de hand van de regels die op een gewone vorder ing van toepassing zi jn, 
waaronder in de eerste plaats de leden 1-3, 5 en 7 van het onderhavige arti-
kel. Niet uitgesloten is echter dat bijzondere bepalingen van toepassing zijn, 
zoals met name zijn vervat in de leden 11 e.v. Men denke bijv. aan het geval 
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dat een der parti jen bij de rekening-courant is overleden of een rekenplichti-
ge is als bedoeld in lid 15, dan wel terzake van geschil len als hier bedoeld 
woonplaats is gekozen als bedoeld in lid 16 van dit artikel. 

Evenmin is uitgesloten dat de kantonrechter bevoegd is. Men denke aan 
het geval dat slechts een geldvorder ing tot vo ldoening van het saldo wordt 
ingesteld en dit beneden de grens van artikel 39 van de Wet op de rechterl i j-
ke organisatie valt. In artikel 125 is daarom ook een verwi jz ing naar artikel 
126 lid 10 gehandhaafd. 

Het verweer dat in de vorder ing betrokken posten niet tot de reke-
ning-courant behoren, doet aan de bevoegdheid van het onderhavige lid 
niet af. Ook het hierop betrekking hebbende geschil «betreft» immers de 
rekening-courant. 

3. Het twaal fde lid is aangepast aan de terminologie van titel 3.7 en aan 
Boek 4 Nieuw B.W. De te dier zake aangebrachte wi jz ig ingen spreken groten-
deels voor zich. 

De nieuwe omschr i jv ing onder 1° omvat zowel de vorder ingen van de arti-
kelen 3.7.1.9, 3.7.1.13,3.7.2.3 en 3.7.3.1-3a als, in geval van niet igheid of ver-
niet iging van de verdel ing, de daaruit voortv loeiende ongedaanmakingsvor-
der ingen. Hetzelfde geldt voor ontb indings- of ongedaanmakingsvorder in-
gen, voortv loeiende uit de toepassing van artikel 6.5.4.6 of artikel 6.5.3.11. 

Het slot van het lid spreekt thans van de «rechter van het sterfhuis». De 
term sterfhuis word t omschreven in artikel 13 van Boek 1 B.W. en op ve lean-
dere plaatsen in het nieuwe wetboek in soortgeli jk verband als hier gebe-
zigd. Men zie bij voorbeeld de artikelen 288 lid 3 van Boek 2, 4.4.3.2, 4.4.3.3, 
4.4.4.1 lid 3, 4.5.2.2, 4.5.3.9 lid 5, 4.5.3.11 lid 1 en 7.3.7. De nieuwe redactie 
maakt met de bestaande geen materieel verschi l ; men zie Asser-De Ruiter I, 
p. 37. 

Dat geldt ook voor de in het huidige recht aan dit lid gegeven uit leg dat het 
alleen betrekking heeft op in Nederland opengeval len nalatenschappen; zo-
dat in geval de nalatenschap in het buitenland openvalt , de bevoegdheid 
door de andere leden van het artikel word t bepaald; men zie Jansen Rv. I, 
aantekening 13 bij artikel 126. 

4. Tenslotte verdient nog vermeld ing dat in het vierde lid een redactiewij-
ziging is aangebracht die reeds is toegel icht bij artikel 4. 

Artikel 127, Dit artikel behoefde aanpassing aan de terminologie van Boek 
6 Nieuw B.W. De functie die het in het huidige recht heeft is echter van du-
bieuze aard. Het wi jst immers geen bevoegde rechter aan, terwi j l de interna-
t ionale rechtsmacht van de Nederlandse rechter in beginsel word t bepaald 
door de vraag of de regels betreffende de betrekkelijke bevoegdheid een 
rechter in Nederland aanwijzen. Voor zover die regels dit doen, mist artikel 

127 zelfstandige betekenis; voor zover die regels dat niet doen, kan artikel 
127 niet worden ingeroepen, omdat het niet aangeeft welke rechter in Ne-
derland de zaak zou moeten berechten; men zie H.R. 5 december 1940, N.J. 
1941,312. 

In de l i teratuur (Van Rossem-Cleveringa, I, aantekening 2 bij dit art ikel; 
Kosters-Dubbink, Nederlands Internationaal Privaatrecht, p. 727) i s - t e n -
einde aan het artikel enige betekenis te geven - wel aangenomen dat het een 
soort aanwijzing aan de rechter bevat o m , in geval van een vorder ing van 
een niet in Nederland verbl i j f houdende «Nederlandse onderdaan» tegen 
een vreemdel ing, gemakkeli jker dan in andere gevallen de aanwijzing van 
een rechter door een regel van betrekkelijke bevoegdheid aan te nemen. In 
zoverre is de bepaling echter onwensel i jk. Er is geen reden waarom in het in 
artikel 127 bedoelde geval de regels omtrent betrekkelijke bevoegdheid die 
uit de wet of het stelsel van de wet zijn af te leiden, anders zouden moeten 
worden uitgelegd of toegepast dan in het geval van een vorder ing van een 
vreemdel ing op een niet in Nederland verbl i j f houdende Nederlandse onder-
daan of van een niet in Nederland verbl i jvende Nederlandse onderdaan op 
een andere Nederlandse onderdaan die in hetzelfde geval verkeert. 
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De schrapping moet voorts worden gezien in verband met de nieuwe arti-
kelen 126 onder 8, 438, 705 en 767 die mede met het oog op de internat iona-
le rechtsmacht van de Nederlandse rechter nadere regels omtrent diens be-
trekkeli jke bevoegdheid bevatten. 

Artikelen 128 en 129. De schrapping van deze artikelen is reeds toegel icht 
bij artikel 126, punt 1, slot. 

Artikelen 130-132. In het Nieuw B.W. komen geen afzonderli jke bezitsac-
ties meer voor. Men zie artikel 3.5.17 lid 2 en de toel icht ing van Meijers, p. 
239, vierde alinea bij artikel 3.5.17, alsook de memor ie van antwoord aan de 
Tweede Kamer betreffende Boek 3, p. 152. 

Artikel 141. Het is wensel i jk geacht om het derde lid aan te passen aan de 
termino log ie van artikel 4.5.1.4 Nieuw B.W. en artikel 104 van Boek 1, die 
geen van b e i d e - anders dan de huidige artikelen 1070 e.v. - van «beraad» 
spreken. De termi jn die kan worden ingeroepen, is uiteraard de termi jn die 
ten opzichte van de betreffende eiser geldt; men zie artikel 4.5.1.4 lid 3. 

Artikel 149. Hier heeft wede rom een aanpassing aan de terminologie van 
Boek 6 Nieuw B.W. betreffende schade plaatsgevonden. 

Artikel 152. In het eerste l id heeft een soortgeli jke wi jz iging plaatsgevon-
den, met dien verstande dat hier afzonderli jk de proceskosten zijn vermeld , 
waarop de onderhavige zekerheidstel l ing in de eerste plaats betrekking 
heeft. 

Artikel 153. De tweede zin kan verval len, omdat hij overbodig is naast art i-
kel 6.1.6.21 en tot het misverstand zou kunnen leiden dat dat artikel hier niet 
van toepassing zou zijn. In verband met de naar verhouding hoge kosten van 
hypotheekver lening heeft de bepal ing ook overigens wein ig zin. 

Artikel 250. Het eerste lid is teruggebracht tot wat het huidige artikel be-
paalt in de aanhef en onder 1°. De huidige bepaling onder 2° kan verval len in 
verband met het verval len in het Nieuw B.W. van afzonderli jke bezitsacties; 
men zie deze memor ie bij de artikelen 130-132. De huidige bepaling onder 3° 
is geschrapt in verband met het in dit ontwerp voorgestelde artikel 438. Het 
uitsluiten van de vorder ing in reconventie past niet bij de ru ime bevoegd-
heid die in artikel 438 lid 1 voor executiegeschil len in het leven word t geroe-
pen. Er is ook wein ig bezwaar tegen dat, wanneer het eenmaal tot een gewo-
ne rechtbankprocedure is gekomen, een vorder ing in reconventie word t in-
gesteld, terwi j l dit in vele gevallen zelfs een praktische oplossing zal zijn. 
Men denke bij voorbeeld aan het geval dat de vorder ing in reconventie strekt 
tot schadevergoeding ter zake van de vertraging in de executie, teweegge-
bracht door de vorder ing in convent ie, waardoor deze executie kan zijn ge-
schorst. 

Artikel 271. Hier zijn weer enige aanpassingen aan de terminologie van 
Boek 6 Nieuw B.W. omtrent schade aangebracht. 

Artikel 280. Deze wi jz ig ing word t voorgesteld, omdat dit artikel niet op de 
bewindvoerders van titel 3.6 Nieuw B.W. ziet, maar op bestuurders. 

Artikel 289. De opsomming van de thans in artikel 289 l id 1 opgenomen 
bijzondere gevallen van de bevoegdheid van de president, die reeds naar 
huidig recht overbodig kan worden geacht, is geschrapt, nu de bij het onder-
havige ontwerp voorgestelde artikelen 438 en 676 reeds de bevoegdheid 
van de president ten aanzien van executiegeschil len, verzegeling en ontze-
gel ing regelen, terwi j l die bevoegdheid ten aanzien van de verpl icht ing van 
de kantonrechter «tot het staan over een wettel i jke akte» in de praktijk niet 
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meer word t toegepast en slechts is te verklaren uit een situatie, die thans ge-
heel tot het verleden behoort. Evenmin is aan een uitdrukkeli jke regel betref-
fende de soortgeli jke verpl icht ingen van notarissen behoefte. 

De schrapping van de voormelde opsomming heeft tevens tot een redacti-
onele aanpassing van de rest van het artikel geleid. Enige materiële wi jzi-
g ing is daarmee niet beoogd. 

Artikelen 293 en 297. Het verval len van het eerste artikel en de wi jz ig ing 
van het tweede werden reeds toegel icht bij de artikelen 52-55, punt 6. 

Artikel 303. Dit artikel is opgegaan in het nieuwe artikel 711 lid 2. Hier mo-
ge naar de toel icht ing daarbij worden verwezen. 

Artikel 324. Deze bepaling is geschrapt in verband met het verval len van 
de huidige artikelen 705 e.v. 

Artikel 329. In het onderhavige artikel wordt gesproken van «dading» 
waarmee word t gedoeld op de bepaling van artikel 1889 B.W., waar in word t 
gezegd in welke gevallen een dading is uitgesloten. Dit artikel keert echter in 
het Nieuw B.W. niet terug, terwi j l daarin ook de overeenkomst van dading 
niet afzonderli jk is geregeld. Wel is sprake van het algemenere begrip vast-
stel l ingsovereenkomst, welke regeling heeft gevonden in titel 7.15. In ver-
band daarmee is hier een enigszins andere wending gekozen, die aansluit bij 
de artikelen 176 lid 2 en 180 van het ontwerp Bewijsrecht (1969-1970 -
10 377), die op een vergeli jkbaar geval betrekking hebben. 

Voorts is de in het huidige artikel gestelde eis van een «akte» geschrapt. 
Deze eis hield verband met het feit dat het huidige artikel 1888 lid 2 B.W. de 
eis stelt dat de dading «schriftelijk is aangegaan». De vaststel l ingsovereen-
komst van titel 7.15 is evenwel vormvr i j . Daarbij past niet om in artikel 329 
wel een vormvoorschr i f t in deze trant te handhaven. 

Artikel 335. Deze wi jz ig ing is reeds toegelicht bij de artikelen 52-55, punt 
6. 

Artikel 341. Deze wi jz iging sluit aan bij die van artikel 141 lid 3. Men zie de 
toel icht ing bij dat artikel, alsook artikel 403 lid 2. 

Artikelen 351 en 352. De schrapping van deze artikelen is reeds toegel icht 
bij de artikelen 52-55, punt 6. 

Artikel 354. Dit artikel is geschrapt in verband met de nieuwe artikelen 438 
l id 1 en 613 lid 2, derde zin, waarin de bevoegdheidsvragen waarop artikel 
354 betrekking heeft, op andere wijze worden opgelost. Hier moge verder 
naar de toel icht ing bij deze artikelen worden verwezen. 

Artikel 398. In de bepaling onder 2° zijn zowel de eis van een schrifteli jke 
overeenkomst als de eis dat het geschil voor dading en compromis vatbaar 
moet zi jn, verval len. 

Daarmee is tegemoet gekomen aan een van verschil lende zijden geuite 
wens om de f iguur van de z.g. «sprongcassatie» niet aan de daarvoor thans 
geldende beperkingen te binden, welke wens onder meer is ingegeven door 
de gedachte dat juist in de eerste t i jd na de inwerkingtreding van het Nieuw 
B.W. sprongcassatie betreffende daarop betrekking hebbende rechtsvra-
gen goede diensten zou kunnen bewijzen; men zie Stibbe, Advocatenblad 
1969, p. 370-372; Veegens, Cassatie, p. 78 e.v.; Sillevis Smitt , Handelingen 
N.J.V. 1978, p. 26; G.J. Wiarda, idem, p. 88. 

Voor wat de eis van een schrifteli jke overeenkomst betreft, moge tevens 
worden verwezen naar hetgeen hierboven bij artikel 329 is opgemerkt. 

Gehandhaafd is de eis dat de overeenkomst waarop de sprongcassatie be-
rust, na de uitspraak waar zij betrekking op heeft, dient te zijn gesloten. Eerst 
dan kunnen parti jen immers overzien in hoeverre hun rechtsstri jd zich meer 
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leent voor voortzett ing in hoger beroep dan wel in cassatie. Er is in die si tu-
atie ook geen reden waarom part i jen rechtsvragen niet rechtstreeks aan de 
Hoge Raad zouden kunnen voor leggen, zulks met uitsluit ing van hoger be-
roep, ook al betreft het geschil een zaak die niet te hunner vri je bepal ing 
staat. 

Anders is het echter, wanneer part i jen reeds te voren hoger beroep wi l len 
ui ts lui ten. Daartoe behoren zij alleen in zaken die te hunner vri je bepal ing 
staan, bevoegd te zijn. Deze beperking is derhalve gehandhaafd in artikel 55 
van de Wet op de rechterli jke organisat ie, zij het dat dit artikel in het onder-
havige on twerp aan de termino log ie van het Nieuw B.W. is aangepast. Dit 
past bij de vergeli jkbare beperking, die is gehandhaafd in het reeds bespro-
ken artikel 329, waar de overeenkomst tot prorogat ie parti jen bij voorbaat af-
houdt van een beroep op de rechtbank als gewone rechter. Is in beginsel de 
kantonrechter bevoegd, maar verkiezen part i jen de zaak in eerste en enige 
feiteli jke instantie aan de gewone rechter voor te leggen, dan gelden weer 
geen beperkingen; men zie artikel 157. 

Het voorstel van Sillevis Smit t , t.a.p., om de sprongcassatie te beperken 
tot de cassatiegrond schending van het recht is niet overgenomen. De over-
eenkomst tot sprongcassatie komt immers neer op een uitsluit ing van hoger 
beroep. Het l igt niet voor de hand aan deze uitslui t ing tevens het gevolg te 
verb inden dat ook de mogel i jkheid van toets ing in cassatie beperkter word t . 

Evenmin is gevolgd het voorstel van G.J. Wiarda, t.a.p., o m sprongcassa-
tie ook tegen de wi l van de tegenpart i j toe te laten. Enerzijds zou het te ver 
gaan dat de ene partij de andere haar bevoegdheid hoger beroep in te stel-
len eenzijdig zou kunnen ontnemen. Anderzi jds zou, naar men mag ver-
wachten, een zodanige regeling tot processuele complicat ies leiden, als men 
steeds of onder bepaalde voorwaarden tegen één uitspraak zowel hoger be-
roep als cassatie zou toelaten. 

Artikel 403. Deze wi jz iging sluit aan bij de wi jz ig ingen, voorgeste ld ten 
aanzien van de artikelen 141 l id 3 en 341 . Hier moge naar de toel icht ing bij 
eerst genoemd artikel worden verwezen. 

Artikelen 404-406. De wi jz ig ing van artikel 404 lid 1 en het schrappen van 
de artikelen 404 lid 2, 405 en 406 zijn reeds toegel icht bij de artikelen 52-55, 
punten 5 en 6. 

Artikel 420. Lid 2 is op dezelfde gronden geschrapt als artikel 354. 

Artikelen 429a-429t. Zoals in de Inleidende opmerkingen bij deze memo-
rie onder 3 reeds is aangestipt, d ienden de onderhavige artikelen te worden 
afgestemd op de vantoepassingverklar ing daarvan op zaken die vo lgens de 
Boeken 3-6 Nieuw B.W. en volgens het onderhavige ontwerp met een ver-
zoekschrift moeten worden ingeleid. In vele gevallen waar in aan bi jzondere 
regels behoefte is, ligt het voor de hand deze op te nemen ter plaatse waar 
het verzoekschrift word t voorgeschreven. Ook in het onderhavige on twerp is 
een aantal van dergeli jke bi jzondere regels opgenomen en tezi jnert i jd zullen 
weer andere in de Boeken 3-6 Nieuw B.W. hun plaats moeten v inden. Intus-
sen is het echter onvermi jdel i jk gebleken ook de artikelen 429a e.v. zelf aan 
te vul len, met name in die geval len dat behoefte was aan meer algemene re-
gels betreffende groepen van de in de Boeken 3-6 voorkomende verzoek-
schri f tprocedures. Dit heeft voornamel i jk gevolgen gehad voor de bevoegd-
heidsregeling van artikel 429c, voor de details waarvan naar de toel icht ing 
bij dat artikel zelf moge worden verwezen. Aanvul l ingen van meer onderge-
schikte betekenis worden voorgeste ld in de artikelen 429a, 429d en 429n. 

Deze laatste aanvul l ing houdt verband met een onderwerp dat hier bi jzon-
dere aandacht eist. Eén van de karaktertrekken van de regeling van de arti-
kelen 429a-429t is het stelsel dat is gekozen ten aanzien van de rechtsmidde-
len, inhoudende dat enerzijds verzet en request civiel zijn ui tgesloten, maar 
dat anderzijds in artikel 429n hoger beroep op een zeer ruime schaal word t 
toegelaten. Hoger beroep staat immers niet alleen open voor in eerste aan-
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leg verschenen of bij name opgeroepen belanghebbenden, maar ook voor 
alle andere belanghebbenden en dat wel binnen twee maanden na de bete-
kening van de beschikking aan hen of nadat de beschikking hun op andere 
wijze bekend is geworden. Het is duideli jk dat dit tot gevolg kan hebben dat 
de beschikking nog lange t i jd voor hoger beroep vatbaar kan bl i jven. De ver-
zoeker kan zich in het algemeen tegen de hieraan verbonden bezwaren wa-
penen door zoveel mogel i jk alle belanghebbenden in zijn verzoekschrift op 
te geven, zodat zij opgeroepen kunnen worden. Ook kan de rechter bij de be-
handel ing zich nog ervan vergewissen of er andere belanghebbenden zijn 
en alsnog hun oproeping bevelen. Men zie over een en ander artikel 429f 
l id 1. In het algemeen kan dit soepele stelsel ook goede diensten bewijzen 
voor de verzoekschrif tprocedures, waarvoor de artikelen 429a-429t krach-
tens het onderhavige ontwerp zullen gaan gelden. 

Er zijn echter ook geval len, waar in dit stelsel tot een te grote onzekerheid 
zou leiden. Deze gevallen zijn van verschi l lende aard, waarb i j , afgezien van 
die van het nieuwe tweede lid van artikel 429n, dat hieronder afzonderli jk zal 
worden besproken, twee groepen van gevallen kunnen worden onderschei-
den. 

In de eerste plaats zijn er een reeks beschikkingen van de president van de 
rechtbank of van de kantonrechter, in zaken waar met spoed een defini t ieve 
uitspraak vereist is, terwi j l de belangen van part i jen van te ondergeschikte 
aard zijn om vatbaarheid voor hogere voorziening te rechtvaardigen. Men 
denke bi jvoorbeeld aan beschikkingen op een verzoek tot ver lenging van 
een termi jn of omtrent bepaalde, minder belangri jke modal i tei ten van een 
executie (plaats, t i jd , vei l ingvoorwaarden). In deze gevallen verdient het 
aanbevel ing elke hogere voorziening u i t t e sluiten. Dit is in het onderhavige 
ontwerp geschied in de artikelen 56 l id 5, 459 l id 3, 461 d, 462 lid 2, 463 l id 3, 
463a, 465, 513 lid 2, 518, 520 lid 2, 545 lid 1, 616 lid 4, 700 lid 3, 710 l id 2, twee-
de zin, 715 lid 2, derde zin, en 721, tweede zin. Ook in de Boeken 3-6 zullen 
nog een aantal van dergelijke bepalingen worden opgenomen naast die wel -
ke daarin reeds thans voorkomen, zoals de artikelen 3.9.1.6b lid 3, laatste zin, 
en 3.9.4.11 lid 3, laatste zin. 

Verder is er een niet onbelangri jke groep beschikkingen waarbi j het 
wenseli jk is slechts hogere voorziening tegen een toewijzende beschikking, 
veelal een verlof of een bevel, uit te sluiten. Ook hier gaat het steeds o m be-
schikkingen van de president van de rechtbank en van de kantonrechter. Een 
belangri jke factor is hierbij dat de wet hier veelal een afzonderli jke weg aan-
wijst om tegen het verlof of bevel op te komen. Meestal is dat een kort ge-
d ing, waar een grondiger onderzoek mogel i jk is dan bij de beschikking op 
het verzoekschrift, die in de praktijk meestal word t gegeven zonder dat de 
wederpart i j is gehoord. Tegen het kort geding-vonnis staat dan weer hoger 
beroep open, waarop ook cassatie kan volgen. Een andere overweging is dat 
in deze gevallen veelal door de verzoeker op de beschikking moet worden 
voor tgebouwd, in dier voege dat hij op grond van het gegeven verlof of be-
vel conservatoir beslag doet leggen, een zaak in bewaring doet geven, of 
een boedel doet verzegelen, ontzegelen of beschri jven, terwi j l het uit een 
oogpunt van rechtszekerheid niet wenseli jk is de geld igheid van deze maat-
regelen van een nog lopende hogere voorziening afhankelijk te doen zijn. 
Anderzi jds is evenzeer onwensel i jk dat de verzoeker niet tegen een weige-
ring van het verlof of bevel zou kunnen opkomen, nu hij bij het verkr i jgen 
daarvan groot belang kan hebben. Een soortgeli jk stelsel is voor het huidige 
recht aanvaard voor het verlof tot het leggen van conservatoir beslag door 
H.R. 20 juni 1970, N.J. 1972, 454; men zie b i j voorbee ld ook de vergel i jkbare 
regel van artikel 416, tweede zin, van Boek 1 B.W. 

Daarbij aansluitend zijn in het onderhavige ontwerp bepalingen in deze 
trant opgenomen in de artikelen 451 lid 2, 481 lid 3, 496 lid 2, 506 lid 3, 552 
l id 3, 658 l id 1, 666 lid 1, 672 lid 1, 700 l id 2, 709 lid 4,797c lid 3 en 808a l id 2. 
Ook in de Boeken 3-6 zal nog een aantal bepal ingen in deze trant nodig zijn. 
Dat tegen de hier bedoelde beslissingen in geval van toewi jz ing van het ver-
zoek in de regel in kort geding opgekomen kan worden volgt, behalve uit ar-
tikel 289, ook uit de artikelen 438 lid 2, 676, 705 en 797e. 
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Bij de hier besproken twee groepen geval len van ui ts lui t ing van hoge-
re voorziening verdient voorts nog het vo lgende opmerk ing. In de huidige 
wetgev ing waar in dergeli jke ui ts lui t ingen eveneens voorkomen, zijn zij op 
vele uiteenlopende wijzen geformuleerd ; men zie bij voorbeeld de artikelen 
125c lid 7,125p lid 2,125t lid 1 en 878 lid 2 Rv, de artikelen 416 van B o e k l , 
111 lid 3 en 222 lid 3 van Boek 2 en 1639w lid 7 B.W. en de artikelen 17 lid 2, 
20 lid 2 en 28g van de Huurwet. In het onderhavige ontwerp is er de voorkeur 
aan gegeven steeds dezelfde fo rmu le te bezigen. Deze luidt aldus dat tegen 
een beschikking krachtens de bepaling waarom het gaat (dan wel tegen een 
toewi jzende beschikking of tegen het verlof of bevel) «geen hogere voorzie-
ning is toegelaten». Deze redactie, die overeenstemt met die van artikel 416, 
tweede zin, van Boek 1 B.W. en ook in de Boeken 3-6 zal worden gevolgd, 
kan worden toegelicht met twee algemene opmerk ingen. 

In de eerste plaats sluit zij hoger beroep en cassatie uit, maar niet ook cas-
satie in het belang der wet. Deze is immers slechts mogel i jk tegen uitspraken 
waartegen geen gewoon rechtsmiddel openstaat; men zie artikel 96, tweede 
l id, van de Wet op de rechterli jke organisatie. De uitslui t ing van hogere voor-
ziening brengt derhalve mee dat ju ist aan de voorwaarden voor het instellen 
van cassatie in het belang der wet is vo ldaan. Een uitdrukkeli jk voorbehoud 
op dit punt zou bovendien tot misverstand kunnen leiden ten aanzien van 
andere bepal ingen, waarbi j een zodanig voorbehoud niet is gemaakt. 

In de tweede plaats moet bij de gebezigde redactie worden bedacht dat zij 
slechts hogere voorziening uitsluit b innen de grenzen van de bepalingen 
krachtens welke de beschikking gegeven is. Dit brengt in het licht van de hui-
dige rechtspraak ten aanzien van dergeli jke ui ts lu i t ingen mee dat hoger be-
roep en cassatie mogeli jk bl i jven tegen besl issingen waarbi j de betreffende 
bepal ing ten onrechte niet van toepassing of ten onrechte wèl van toepas-
sing is geoordeeld; men zie H.R. 17 mei 1974 en 27 mei 1974, N.J. 1975,238 
en 239, en de uiteenzetting in de noot W.L.H. 

Ten slotte moet er nog de aandacht op worden gevestigd dat in het onder-
havige ontwerp ook enkele gevallen zijn te v inden van beschikkingen die 
buiten de omschr i jv ing van artikel 429a val len omdat zij op mondel ing ver-
zoek plegen te worden gegeven. Men zie de art ikelen 14,439 lid 1 en 502 lid 
1. Men pleegt aan te nemen dat de aard van de beschikkingen, waarop in be-
ginsel artikel 345 van toepassing is, hogere voorz iening uitsluit. Het is niet 
nodig geacht dit thans uitdrukkeli jk te bepalen. 

Artikel 429a. Op vele plaatsen i n d e Boeken 1, 2,3 en 4 komen beschikkin-
gen voor die behalve op verzoek van al of niet met name aangeduide be-
langhebbenden ook kunnen worden gegeven «op vorder ing van het open-
baar ministerie». Men zie de artikelen 29, 254, 267, 270, 329, 379, 385, 388 en 
409 van Boek 1, de artikelen 22, 23 l id 2, 27 l id 6, 31 l id 1, 50 lid 3, 54 lid 4, 70, 
71 l id 1, 181, 182 lid 1, 289, 290, 294 lid 1, 295, 298 lid 1 onder b, 299 en 301 lid 
2 van Boek 2, artikel 3.6.1.13 lid 2 en de art ikelen 4.4.3.2c, 4.4.3.3,4.5.3.3 en 
4.5.3.4 onder a. Ook zijn er enkele geval len, met name in Boek 2, waar een 
beschikking alleen «op vorder ing van het openbaar minister ie» kan worden 
gegeven; men zie de artikelen 16,17,19, 74 en 185. Wendingen in deze trant 
zijn gebruikeli jk en worden ook in andere wetgev ing aangetrof fen; men zie 
bijv. artikel 1 lid 2 Fail l issementswet. Ook al du idt de term «vordering» in het 
algemeen op een dagvaardingsprocedure, die tot een vonnis leidt, hier geeft 
zij de bijzondere positie van het openbaar minister ie in de verzoekschrift-
procedure aan. Het openbaar minister ie kan immers niet in alle opzichten 
met een gewone verzoeker worden gel i jkgesteld. Zo zal met het oog op de 
artikelen 429c lid 1 en 429d lid 1 niet de «woonplaats» kunnen worden ge-
hanteerd, maar hoogstens de plaats van vest ig ing van het gerecht om welks 
openbaar ministerie het gaat. Ook zal het openbaar minister ie zijn vorder ing 
zelf kunnen indienen en daarvoor geen procesbi jstand van een procureur 
behoeven. 

Een algemene wettel i jke regel omtrent beschikkingen op vorder ing van 
het openbaar ministerie ontbreekt to t nu. Wel zijn een aantal incidentele re-
gels opgenomen, met name in artikel 892 lid 1,901 en 998 Rv., die onderl ing 
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uiteenlopende redacties ver tonen, alsook artikel 899 van het wetsontwerp 
Beschermingsbewind (15 350). Tegen deze achtergrond is het wenseli jk o m 
op meer algemene wijze tot ui t ing te brengen dat de artikelen 429a en vol -
gende mede van toepassing zijn in geval van beschikkingen die de rechter 
op vorder ing van het openbaar minister ie geeft. Dit kan het eenvoudigst ge-
schieden door een aanvul l ing als voorgesteld in artikel 429a zelf. Op deze 
wijze komt tevens duidel i jker dan in de aangehaalde incidentele bepaling tot 
ui t ing dat de positie van het openbaar minister ie een bi jzondere is, die voor 
de toepassing van de regels betreffende verzoekschri f tprocedure in acht 
moet worden genomen. De voormelde incidentele bepal ingen behouden 
daarnaast hun betekenis voor de bi jzondere verzoekschri f tprocedure waar-
op zij betrekking hebben, met dien verstande dat artikel 998 enigszins anders 
moet worden ingekleed. 

Artikel 429c. In dit artikel zijn een reeks bijzondere bevoegdheidsregels 
toegevoegd. In verband daarmee is ook de indel ing enigszins gewi jz igd. De 
eerste zin van het oorspronkel i jke eerste lid is als enige zin van dit lid ge-
handhaafd. De tweede zin van dat lid is opgegaan in het nieuwe lid 8, terwi j l 
de derde zin terug is te v inden in het n ieuwe lid 9. Het oorspronkel i jke twee-
de lid is aldus tot t iende l id geworden. 

Het nieuwe tweede lid heeft betrekking op t i tel 3.3 Nieuw B.W. betreffende 
volmacht en ziet met name op de artikelen 3.3.13 lid 4 en 3.3.14 lid 2. Het l igt 
voor de hand om in beide geval len de woonplaats van de gevolmacht igde 
voorop te stellen en pas daarna de woonplaats van de verzoeker (volmacht-
gever, erfgenaam, curator) beslissend te achten. De bepal ing impl iceert dat 
de thans in artikel 3.3.14 l id 2 opgenomen bevoegdheidsregel word t ge-
schrapt. 

Bij de tweede zin van het tweede lid vergeli jke men het slot van het nieuwe 
lid 8. Bij het geval dat iemand geen woonplaats , maar wel werkeli jk verbl i j f 
in Nederland heeft, moet worden gedacht aan de situatie dat hij zijn «woon-
stede» in de zin van artikel 10 van Boek 1 B.W. in het bui tenland heef ten der-
halve daar woont , maar in Nederland verbl i j f t . Van die mogel i jkheid gaat im-
mers ook het eerste l id uit. Men denke aan in het bui tenland wonende Ne-
der landersdie hier t i jdel i jk verbl i jven, aan hier te lande gelegerde buiten-
landse mi l i ta iren, aan t i jdel i jk hier te lande gedetacheerde d ip lomaten of 
employés van buitenlandse ondernemingen. 

Het derde lid ziet op verzoekschrif ten in het kader van titel 3.6 betreffende 
bewind. Ook hiervoor vo ldoet het huidige artikel 429c niet, waarbi j valt te be-
denken dat de woonplaats van de rechthebbende, slechts van belang als de-
ze de verzoeker is, krachtens de leden 2 en 3 van artikel 12 van Boek 1 B.W. 
word t bepaald door de woonplaats van de bewindvoerder of gewezen be-
windvoerder. Duidelijker is voor alle gevallen de regel van het nieuwe lid 3 te 
laten gelden. Artikel 12 van Boek 1 brengt mee dat de woonplaats van de 
rechthebbende persoonl i jk beslissend is, als er wel een bewind is ingesteld, 
maar het nog in het geheel niet tot benoeming van enige bewindvoerder is 
gekomen. De regel veronderstel t dat de bi jzondere bevoegdheidsregel in ar-
tikel 3.6.2.2 lid 1 vervalt. Aan die van artikel 3.6.2.7 lid 3 blijft behoefte be-
staan. Hetzelfde geldt voor het verzoek van artikel 3.6.2.6 l id 2, waar alsnog 
een bijzondere regel kan worden opgenomen. 

Het vierde lid geeft een regel die overeenkomst ver toont met die van art i-
kel 126 lid 12. In verband met het slot van het eerste lid is het wensel i jk ge-
acht uitdrukkeli jk tot u i t ing te brengen dat zij slechts geldt voor in Nederland 
opengeval len nalatenschappen, zoals men ook voor artikel 126 lid 12 
pleegt aan te nemen. Ook deze bepaling maakt enige bi jzondere bevoegd-
heidsregels in het B.W. overbod ig ; zie bijv. artikel 4.4.3.3. Ook hier zal voorts 
opname van enige nieuwe bijzondere regels nodig zi jn, bijv. bij artikel 4.4.7.3 
waar dezelfde regel behoort te gelden als voor bewind. 

Het vi j fde lid geeft een regel voor verzoekschriften krachtens t i tel 3.7 in het 
geval dat de gemeenschap niet in een in Nederland opengeval len nalaten-
schap bestaat. Ook hier zou het huidige artikel 429c niet goed werken. Zo zou 
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het werkeli jk verbl i j f van een verzoeker beslissend kunnen zijn voor de be-
voegdheid ook als alle deelgenoten in Nederland wonen . In het kader van 
3.7 zal moeten worden bezien of daar nog verdere bijzondere bevoegdheids-
regels nodig zijn. 

Het zesde lid bevat een bevoegdheidsregel voor zaken in het kader van t i -
tel 3.8 betreffende vruchtgebruik. Daaronder is krachtens de derde zin begre-
pen een vruchtgebruik overeenkomst ig de afdel ingen 4.2A.1 en 2, waarvan 
de invoeging in Boek 4 binnenkort zal worden voorgesteld. Betreft het ver-
zoek echter een verwerp ing of vest iging van het vruchtgebruik (zie artikelen 
4.2A.1.17 en4.2A.2.4), dan behoort niet lid 6 van toepassing te zijn, maar l id 
4. Het gaat hier immers o m zaken betreffende een nalatenschap. 

Het zevende lid betreft verzoeken in het kader van een executie hetzij door 
een beslaglegger, hetzij door een pand- of hypotheekhouder. De omschr i j -
v ing sluit aan bij die van het nieuwe artikel 438 lid 1. 

Het achtste lid dat boven reeds ter sprake kwam, is geïnspireerd op de 
tweede zin van het huidige eerste l id, maar is ui tgebreid tot alle gevallen 
waar in de voorafgaande leden meebrengen dat er meer personen zijn, wier 
w o o n - of verbl i j fplaats gelijkeli jk de bevoegdheid bepaalt. Men denke aan 
het geval dat er twee gevolmacht igden zi jn, of twee vruchtgebruikers, twee 
hoofdgerecht igden, twee rechthebbenden, twee bewindvoerders etc. Daar-
naast is verduidel i jkt dat een door de woonplaats van de een bepaalde be-
voegdheid uitsluit dat ook de rechter van het werkeli jk verbli j f van de ander 
bevoegd is. Men vergeli jke hetgeen ten aanzien van het huidige artikel 429c 
lid 1 word t opgemerkt door Funke, Rv. II, aantekening 8 bij dat artikel. 

Het negende en t iende lid bevatten, zoals boven reeds aangestipt, geen 
nieuwe bepal ing, maar zijn beide verplaatst naar het slot van het artikel ten 
einde tot ui tdrukking te brengen dat zij het sluitstuk van alle voorafgaande 
leden vormen. 

Artikel 429d. De eerste zin van het eerste lid is beter afgestemd op het uit-
gangspunt van artikel 429c lid 1. Men zie Funke, Rv. II, opmerk ing 3 bij dit ar-
t ikel. 

Aan het eerste lid is voor ts met het oog op de gevallen bedoeld in artikel 
429c lid 4 een nieuwe zin toegevoegd waar in voor zaken betreffende een na-
latenschap vermeld ing van het sterfhuis word t geëist, waarbi j tevens reke-
ning is gehouden met de mogel i jkheid dat er geen sterfhuis is of bekend is. 
Krachtens artikel 13 van Boek 1 B.W. is het sterfhuis immers de laatste w o o n -
plaats van de overledene die echter zonder (bekende) woonplaats kan zijn 
geweest. 

Van verdere eisen in deze trant die men naar aanleiding van het nieuwe ar-
tikel 429c zou kunnen stel len, is afgezien. Dit zou immers niet mogel i jk zijn 
zonder een gedetail leerde u i twerk ing, waaraan weinig behoefte zal bestaan 
naast de meer globale eisen van artikel 429d l id 1, eerste zin. 

Tenslotte is een nieuw vierde lid toegevoegd dat betrekking heeft op een 
reeks bepalingen betreffende verzoekschriften van ondergeschikt belang in 
de executie- en beslagsfeer, gericht tot de president van de rechtbank. Voor 
al deze gevallen word t bepaald dat het verzoekschrift niet alleen door een 
procureur maar ook door een deurwaarder kan worden ingediend. Deze re-
gel ing is wensel i jk nu de ui tvoer ing van het beslag of de executie in beginsel 
aan de deurwaarder is toever t rouwd en het geen goede zin heeft dat deze de 
hier bedoelde verzoekschriften dan niet zelf kan indienen en de beslissing 
uit lokken, die hij voor de voortzett ing van zijn werkzaamheden nodig heeft. 
Men denke onder meer aan het geval dat de deurwaarder een door hemzelf 
voor zijn cl iënt verkregen kantonrechtersvonnis executeert, waarbi j nog in 
het geheel geen procureur is te pas gekomen. Het is geen redelijk stelsel dat 
de deurwaarder dan alsnog een procureur zou moeten inschakelen om een 
beslissing van de president te verkr i jgen over de plaats of de wijze van ver-
koop of omtrent de termi jn waarop deze plaats mag v inden. Ook klemt het 
bovenstaande in het geval dat het wel iswaar o m een rechtbankvonnis gaat, 
maar de deurwaarder zijn opdracht tot executie heeft gekregen van een ad-
vocaat buiten het arrondissement waar de tenui tvoer legging zich dient af te 
spelen. De bepaling sluit voorts in zoverre aan bij artikel 438 lid 4 dat ook in 
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dit geval de deurwaarder zonder procureur het daar bedoelde kort geding 
aanhangig maakt; men zie deze memor ie bij dat l id. 

Duideli jkheidshalve is voorts toegevoegd dat in geval van indiening door 
de deurwaarder diens kantoor als gekozen woonplaats van de verzoeker 
geldt. 

Artikel 429f. Het vierde lid vo rmt een aanvul l ing op het nieuwe artikel 
429d, lid 4. De opgeroepene zal vaak een andere executant zijn, die zijn 
zaak eveneens in handen van een deurwaarder heeft gesteld. 

Artikel 429n. Het stelsel van dit artikel brengt, zoals bij de artikelen 
429a-429t reeds is gesignaleerd, mee dat een beschikking nog lange t i jd kan 
blootstaan aan hoger beroep van niet verschenen, niet met name opgeroe-
pen belanghebbenden. Dit is met name ongewenst bij bewind dat vaak juist 
is ingesteld omdat de rechthebbende(n) afwezig of onbekend zijn of een 
moeil i jk te overziene groep vo rmen en dus zelf het beheer over de goederen 
niet kunnen voeren. Men denke bijv. aan het bewind over de goederen van 
een afwezige, over de goederen van de nalatenschap van een vermoedel i jk 
overledene, over de rechten van de houders van schuldbrieven aan toonder 
of over de nalatenschap waarvan niet alle er fgenamen bekend zijn. Dit laat-
ste geval kan zich ook voordoen in geval over de nalatenschap een execut-
teur-testamentair is benoemd of de nalatenschap, bijv. op verzoek van een 
schuldeiser, overeenkomstig afdeling 4.5.3 moet worden vereffend. In situa-
ties van deze soort zouden in het kader van het bewind het beheer of de ver-
effening uitgelokte beschikkingen moeil i jk in kracht van gewijsde kunnen 
gaan met alle daaraan verbonden onzekerheid. 

Daarom is in het onderhavige artikel een n ieuw lid ingevoegd dat de ap-
pel termi jn vanaf de beschikking zelf laat lopen, behoudens voor zover het 
belanghebbenden betreft 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 zijn opgeroepen. De verzoeker kan derhalve door een zo 
vol ledig mogeli jke opgave van alle belanghebbenden voorkomen dat het 
boven water komen van nieuwe onbekende belanghebbenden nog tot aan-
tasting van de beschikking kan leiden. 

Artikel 429f. Het vierde lid vo rmt een aanvul l ing op het nieuwe artikel 
429d, lid 4. De opgeroepene zal vaak een andere executant zijn, die zijn zaak 
eveneens in handen van een deurwaarder heeft gesteld. 

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

Algemeen. 1. De artikelen 430-562 d ienden in tal van opzichten aan het 
Nieuw B.W. te worden aangepast. Behalve aan vele afzonderli jke bepal ingen 
moest in dit verband aandacht worden gegeven aan de nieuwe indel ing van 
goederen en de regeling van de overdracht daarvan van de afdelingen 3.1.1 
en 3.4.2 van dat wetboek. Verder moesten de regels betreffende tenuitvoer-
legging door een beslaglegger en die betreffende de tenui tvoer legging door 
een pand- of hypotheekhouder, vervat in t i tel 3.9, op elkaar worden afge-
stemd. En tenslotte dienden de algemene regels in het oog te worden ge-
houden van titel 3.10 betreffende verhaal op goederen, waarvan de artikelen 
430 e.v. immers in zoverre een ui twerking vo rmen dat daarin word t geregeld 
op welke wijze dit verhaal moet worden verwezenl i jkt . 

Dit een en ander heeft zoveel wi jz ig ingen noodzakeli jk gemaakt dat er de 
voorkeur aan is gegeven voor deze artikelen een geheel n ieuwe tekst voor te 
stellen. Daarbij is uitgegaan van de wensel i jkheid dat voor alle vermogens-
bestanddelen die zich voor verhaal lenen, een behoorl i jke regeling omtrent 
de u i twinning daarvan behoort te bestaan. Dit u i tgangspunt heeft uitdruk-
king gevonden in artikel 3.10.1.1 Nieuw B.W., dat aan een schuldeiser ver-
haal toekent op a//egoederen van de schuldenaar. 
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Voorts was noodzakelijk om hetgeen in titel 3.11 Nieuw B.W. wordt be-
paald omtrent reële executie, in het onderhavige wetboek nader uit te wer-
ken, opdat ook voor deze vorm van executie wordt geregeld op welke wijze 
zij kan worden geëffectueerd. Dit heeft geleid tot toevoeging van een nieuwe 
vierde afdeling aan de tweede titel van dit boek (artikelen 491-500, waarin 
de huidige artikelen 490a-491dzijn opgegaan) en een nieuwe zesde afdeling 
aan de derde titel (artikelen 555-558), terwijl met deze figuur voorts ook reke-
ning moest worden gehouden bij de algemene bepalingen van de artikelen 
430-438. 

Nu om vermelde redenen ingrijpende wijziging van het onderhavige deel 
van het executierecht onvermijdelijk was, is voorts van de gelegenheid ge-
bruik gemaakt om dit, waar zulks wenselijk leek, te vereenvoudigen en te 
moderniseren. Daarbij is mede profijt getrokken van het voorontwerp van de 
Staatscommissie voor Burgerlijke Wetgeving, subcommissie Burgerlijke 
Rechtsvordering, betreffende derdenbeslag, dat ook voor enige andere be-
slagen van belang is. Bij dit alles is overigens getracht het nieuwe beslag-
recht zoveel mogelijk bij de huidige praktijkte laten aansluiten. 

2. Zoals gezegd, is ernaar gestreefd om zoveel mogelijk voor alle vermo-
gensbestanddelen die zich tot verhaal lenen, tot een regeling voor de uitwin-
ning daarvan te komen. Daarbij moest in verband met de vermogensbe-
standdelen waarop de Boeken 3, 5 en 6 Nieuw B.W. betrekking hebben, een 
andere indeling worden gevolgd dan in het huidige recht. Deze laat zich als 
volgt kort samenvatten. 

De artikelen 439-474 hebben betrekking op roerende zaken, die geen re-
gistergoederen zijn. Dit is beperkter dan de groep «roerende goederen», 
waarop die artikelen in het huidige recht van toepassing zijn, nu volgens arti-
kel 3.1.1.1 slechts stoffelijke objecten zaken zijn en volgens artikel 3.1.1.2 
slechts zaken in «roerend» en «onroerend» kunnen worden verdeeld. In sa-
menhang daarmee zijn de artikelen 471-473 betreffende de executie van 
roerende inschulden dan ook geschrapt. 

Daartegenover is in de artikelen 474a-474bb een aantal bepalingen opge-
nomen betreffende de uitwinning van goederen waarvan de uitwinning in 
het huidige recht hetzij mede door de artikelen 439-474 wordt bestreken, 
hetzij in het geheel niet of onvoldoende geregeld gebleven is. Men zie met 
name artikel 474a betreffende alle rechten aan toonder of order en artikel 
474bb dat onder meer enige regels bevat voor de uitwinning van rechten 
waarvan de executie niet elders geregeld is, en dat in zoverre een overeen-
komstige functie heeft als artikel 3.4.2.7a Nieuw B.W., geldende voor leve-
ring van goederen waarvan de levering niet elders geregeld is. Artikel 474aa 
bevat voorts een regeling voor de uitwinning van de daar bedoelde aande-
len en effecten op naam, die overeenkomt met die van het huidige artikel 
474a, terwijl de regeling voor de uitwinning van aandelen op naam in een 
naamloze of besloten vennootschap van de artikelen 474c-474g, behoudens 
enige wijzigingen van ondergeschikte aard, is gehandhaafd. 

De artikelen 475-479a bevatten een regeling van het derdenbeslag, die 
een ruimer gebied bestrijkt dan die van het huidige recht. Met name is der-
denbeslag mede mogelijk gemaakt op alle vorderingen die recht geven op 
een voor beslag vatbare prestatie; men zie artikel 475 lid 1 in verbinding met 
artikel 475a lid 1. Daaronder valt mede bijv. de vordering tot levering van 
een onroerende zaak of een ander registergoed. Het loonbeslag van de arti-
kelen 479b-479g is gehandhaafd, maar een uitbreiding van de beslagmoge-
lijkheden is weer opgenomen in de artikelen 479h-479k, die zien op beslag 
onder de schuldeiser zelf op alle goederen waarop ook derdenbeslag zou 
zijn toegelaten. 

De artikelen 502-552 hebben voorts betrekking op de uitwinning van on-
roerende zaken, wederom in de zin van de artikelen 3.1.1.1 en 3.1.1.2 Nieuw 
B.W., zodat het ook hier om een beperktere groep gaat dan de «onroerende 
goederen» waarvan deze artikelen thans spreken. 

Veel verschil maakt dit laatste overigens niet, zulks in verband met het 
nieuwe artikel 437, dat al hetgeen omtrent de executie van een goed is be-
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paald van overeenkomst ige toepassing verklaart op de executie van een be-
perkt recht op of een aandeel in een zodanig goed, een bepaling die verge-
lijkbaar is met wat de artikelen 3.4.2.7b en 3.4.2.11 voor overdracht van aan-
delen en beperkte rechten inhouden. Verreweg de belangrijkste groep 
onroerende goederen naar huidig recht, die niet tevens «onroerende zaken» 
in de zin van het Nieuw B.W. zijn, zijn immers de beperkte rechten op onroe-
rende zaken (artikel 3.1.1.7 Nieuw B.W.). De aanvul l ing die artikel 437 op de 
beslagregeling geeft, geldt uiteraard ook voor de voormelde andere goede-
ren. 

Bij dit alles verdient nog opmerk ing dat in de artikelen 480 e.v. een herzie-
ne versie van de f iguur van de rangregel ing is gegeven, die in beginsel bi j de 
u i twinning van alle goederen van toepassing is, nu artikel 552 l id 3 ook voor 
het geval van de u i tw inn ing van onroerende zaken naar die regeling ver-
wi jst . 

Het beslag op schepen en luchtvaartuigen dient uiteraard eveneens aan 
de nieuwe regeling te worden aangepast. Dit geschiedt echter niet in het on-
derhavige ontwerp, maar word t afzonderli jk bezien in verband met de invoe-
ring van Boek 8. 

3. Uit terminolog isch oogpunt verdient tenslotte nog aandacht dat in de 
voorgestelde artikelen 430-558 consequent word t gesproken van «execu-
tant» en «geëxecuteerde», zoals dit thans wel reeds op vele plaatsen, maar 
niet steeds het geval is. De geëxecuteerde behoeft niet steeds ook de schul-
denaar te zijn. Zoals blijkt uit artikel 435 lid 2 kan het zijn dat hij degene is op 
wiens goed verhaal wordt genomen voor de schuld van een ander. Ook is 
mogel i jk dat het in het geheel niet om een schuld gaat, maar o m de reële 
executie van een zakenrechtelijke aanspraak. Deze termino log ie sluit aan bij 
die van het nieuwe B.W., waar word t gesproken van «executie», «execute-
ren» en «executoriale t i te l»; men zie bijv. de artikelen 3.9.2.10 lid 2, 3.9.2.14, 
3.9.2.14a lid 1,3.9.4.9, 3.9.4.11 lid 4, 3.9.4.16, 3.9.4.19, 3.10.1.3d, 6.2.1.1 l id 1 
en 6.2.1.2 l id 2. De termen «executie» en «tenuitvoerlegging» worden ove-
rigens door elkaar heen gebezigd. 

4. Zoals bij de artikelen 429a-429t reeds is aangestipt, worden deze bepa-
lingen in het onderhavige wetsontwerp (artikel I van het slothoofdstuk) me-
de van toepassing verklaard op zaken die krachtens de eerste tot en met de 
derde titel van het tweede boek met een verzoekschrift moeten worden inge-
leid. Ook met het oog hierop zijn bijzondere bepalingen nodig geacht. 

In de eerste plaats is hier van belang het nieuwe artikel 429c lid 7 waar in 
voor zaken die krachtens de tweede en derde titel van het onderhavige boek 
met een verzoekschrift moeten worden ingeleid, een bevoegde rechter word t 
aangewezen. 

In de tweede plaats kan worden gewezen op het nieuwe vierde lid van arti-
kel 429d dat voor een aantal gevallen van verzoekschriften die in het kader 
van een executie kunnen worden gericht tot de president van de rechtbank, 
bepaalt dat het verzoekschrift behalve door een procureur ook door een 
deurwaarder kan worden ingediend. 

In de derde plaats moet hier worden her innerd aan een reeks ter zake van 
eenvoudige beschikkingen opgenomen bepalingen die telkens hogere voor-
ziening geheel uitsluiten of niet toelaten ten aanzien van een toewijzende 
beschikking. Verwezen moge worden naar deze memor ie bij de artikelen 
429a-429t. Daar is ook aangegeven welke overwegingen in het a lgemeen tot 
de opneming van dergeli jke uitslui t ingen hebben geleid. 

Opschrift. In het opschrif t van dit boek is ingevoegd: beschikkingen. Dit 
houdt verband met de omstandigheid dat thans in de artikelen 430 e.v. uit-
drukkeli jk mede van beschikkingen van de Nederlandse rechter word t ge-
sproken. 

Indeling eerste titel Tweede Boek. De huidige indeling van deze titel is in 
beginsel gehandhaafd, met dien verstande dat in de thans voorgestelde arti-
kelen 435-437 enige bepalingen bijeen zijn gebracht, die in het bi jzonder 
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zien op executoriaal beslag. Het huidige artikel 435 is opgegaan in het nieu-
we artikel 438. Het huidige artikel 436 kon vervallen, nu de voorafgaande be-
palingen uitdrukkelijk mede het geval omvatten dat de executoriale titel in 
een authentieke akte bestaat. Het huidige artikel 437 is terug te vinden in het 
nieuwe artikel 435 lid 1. Het huidige artikel 438a is verplaatst naar het nieuwe 
artikel 436. 

Artikel 430. In afwijking van de huidige redactie van dit artikel vermeldt lid 
1 naast de in Nederland gewezen vonnissen ook beschikkingen van de Ne-
derlandse rechter en in Nederland verleden authentieke akten. De laatste 
worden in de huidige wet eerst in artikel 436 vermeld, terwijl de beschikkin-
gen daar geheel onvermeld blijven en, naar men pleegt aan te nemen, 
slechts impliciet, nl. als authentieke akte, een executoriale titel kunnen ople-
veren. Het is wenselijk geacht met deze verouderde opzet te breken, nu het 
aantal voor tenuitvoerlegging in aanmerking komende beschikkingen 
belangrijk is en in het nieuwe B.W. nog verder zal toenemen. Het huidige ar-
tikel 436 kan in de nieuwe opzet vervallen, hetgeen tevens de overzichtelijk-
heid ten goede komt. 

Waar in de volgende artikelen wordt gesproken van executoriale titel is 
derhalve steeds aan alle drie voormelde groepen van executoriale titels ge-
dacht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

Ook het derde lid heeft ten opzichte van de huidige wet wijziging onder-
gaan. De nieuwe redactie strekt ertoe verschillende onduidelijkheden weg te 
nemen. In de eerste plaats doet zij uitkomen dat nalaten van de betekening 
de executie nietig maakt, zoals thans reeds wordt aangenomen (H.R. 9 maart 
1939, N.J. 1939,1012). In de tweede plaats is tot uiting gebracht dat de bete-
kening niet tot de executie behoort, anders dan het bevel van de artikelen 
439 en 502, waarmee de betekening in de praktijk overigens vaak gepaard 
gaat. In de derde plaats is verduidelijkt dat de wijze waarop betekend wordt, 
bepaald wordt door de gewone regels omtrent betekening, waaronder niet 
alleen die van artikel 4 van dit wetboek. 

De partij tegen wie de executie zich zal richten, dient te worden onder-
scheiden van een eventuele derde, zoals bij derdenbeslag, voor wie afzon-
derlijke regels gelden; zie ook artikel 432. Zijn er meer partijen tegen wie de 
titel ten uitvoer kan worden gelegd dan is het derde lid ten aanzien van ieder 
van hen afzonderlijk van toepassing, zodat voor elke partij geldt dat tenuit-
voerlegging tegen haar niet mogelijk is alvorens de betekening aan haar 
heeft plaats gevonden, ongeacht of de titel wellicht wèl aan een andere partij 
is betekend. 

Artikel 431. In aansluiting op de nieuwe redactie van artikel 430, eerste lid, 
is het eerste lid van dit artikel op alle executoriale titels betrokken. 

Artikel431a. Dit nieuwe artikel geeft een uitwerking van de in artikel 6.2.1.1 
Nieuw B.W. neergelegde regel dat overgang van een vordering ook de be-
voegdheid tot tenuitvoerlegging van een executoriale titel doet overgaan. 
Het veralgemeent wat krachtens het huidige artikel 500 thans reeds geldt 
voor de executie van een authentieke akte ten aanzien van onroerende za-
ken. De bepaling strekt ertoe te bereiken dat de geëxecuteerde ook in geval 
van een overgang als voormeld tijdig op de hoogte wordt gesteld welke 
schuldeisers tot de executie bevoegd zijn. 

Veronachtzaming van het voorschrift brengt nietigheid mee van de na de 
overgang verrichte executiehandelingen. 

Artikelen 432-433. Van deze artikelen zijn slechts spelling en taalgebruik 
gemoderniseerd. 

Artikel 434. Deze bepaling is slechts in zoverre gewijzigd dat zij op alle 
executoriale titels is betrokken. 
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Artikel 435. Dit artikel bevat in zijn eerste lid een bepal ing die overeen-
komt met het huidige artikel 437, maar enigszins anders is ingekleed ten ein-
de haar beter te doen aansluiten bij de hoofdregel van artikel 3.10.1.1 
Nieuw B.W. Evenals het huid ige artikel 437 doet de bepal ing voor ts uitko-
men dat het erop aankomt of de executant bevoegd is zich op het betreffen-
de goed te verhalen. Daartoe is niet nodig dat het goed aan de schuldenaar 
toebehoort . Uit verschi l lende bepal ingen kan immers voor tv loeien dat ook 
op een goed van een ander dan de schuldenaar verhaal bestaat. Men zie 
bi jv. de artikelen 3.10.3.3 lid 2, 3.10.3.15 lid 2 en 3.10.4A.4 (in verb ind ing met 
artikel 3.10.4A.2). Het beslag kan dan zonodig worden gelegd ten laste van 
degene aan wie het goed toebehoort , zulks uit hoofde van een executoriale 
t i tel waarbi j deze is veroordeeld o m de executie «te gehengen en te gedo-
gen». 

Op deze geval len heeft het tweede lid van het artikel betrekking. Het is 
wensel i jk dat de schuldenaar in de voormelde situatie snel van het beslag op 
de hoogte komt, opdat hij t i jd ig de nodige maatregelen ter voorkoming van 
verdere executie kan nemen. De betekening van artikel 432 geeft daartoe on-
vo ldoende informat ie, nu daaruit niet blijkt in hoeverre het werkel i jk komt tot 
executie tegen degene aan wie het goed toebehoort . Een soortgel i jke bepa-
l ing is voor conservatoire beslagen opgenomen in het nieuwe artikel 708. 

Ui tgedrukt is dat het hier slechts om een verpl icht ing gaat, zodat veron-
achtzaming van dit in het huidige recht onbekende voorschri f t , niet tot nie-
t igheid van de executie leidt, maar de schuldenaar slechts recht geeft op ver-
goeding van de schade, door hem geleden doordat hij niet t i jd ig de nodige 
maatregelen ter voorkoming van verdere executie heeft kunnen nemen. 

Voorts is tot ui t ing gebracht dat de bepal ing slechts geldt bij beslag ten 
laste van degene aan wie het goed toebehoort . Daaronder valt niet ook het 
eveneens mogel i jke geval dat beslag is gelegd ten laste van de schuldenaar 
uit hoofde van een jegens deze verkregen executoriale titel en degene aan 
wie het goed toebehoort , zich niet tegen de executie kan verzetten, omdat de 
executant zijn recht niet behoeft te eerbiedigen (artikelen 456 en 538). 

Artikel 436. Dit artikel komt overeen met het huidige artikel 438a. 

Artikel 437. Deze bepaling hangt samen met de nieuwe indel ing van goe-
deren in het Nieuw B.W.; men zie hetgeen onder A lgemeen, punt 2, bij het 
onderhavige Boek is aangetekend. Het artikel maakt mogel i jk o m bij de ver-
schil lende executoriale beslagen te volstaan met bepal ingen voor de groep 
van goederen die daar is omschreven. Dat de executie van een beperkt recht 
op of een aandeel in een zodanig goed in beginsel door dezelfde bepalingen 
word t beheerst, volgt uit het onderhavige artikel. Deze opzet komt overeen 
met de wijze waarop in afdel ing 3.4.2 Nieuw B.W. de overdracht van goede-
ren is geregeld ; men zie met name de artikelen 3.4.2.7b en 3.4.2.11. 

Het artikel ziet uiteraard alleen op die beperkte rechten en aandelen in een 
goed die zich voor - afzonderli jke - executie lenen. Men zie artikel 435 lid 1 
en artikel 3.10.1.1 Nieuw B.W. Zo is met name geen beslag mogel i jk op af-
hankeli jke beperkte rechten als pand, hypotheek en erfdienstbaarheden. 
Hetzelfde geldt voor een vruchtgebruik, bedoeld in artikel 3.8.24. Voor aan-
delen in een goed, die niet voor executie vatbaar zi jn, kan worden gewezen 
op artikel 3.7.2.1 l id 1. 

Artikel 438. Zoals onder A lgemeen, punt 1, bij het onderhavige boek al is 
opgemerkt , was het onvermi jdel i jk in het deel van het executierecht, waarop 
de huidige artikelen 430-562 betrekking hebben, ingr i jpende wi jz ig ingen 
aan te brengen. Een van de gevolgen daarvan is dat ook rekening moet wor-
den gehouden met nieuwe situaties, waar in zich executiegeschil len kunnen 
voordoen, die niet alle ongeregeld kunnen worden gelaten. Denkbaar zou 
zijn geweest o m , waar nodig, incidentele bepal ingen te dier zake op te ne-
men. Overzichtel i jkheidshalve is er echter de voorkeur aan gegeven om in 
het onderhavige artikel een algemene regeling betreffende executiegeschil-
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len in te voegen. Daardoor is tevens de mogelijkheid geopend om tot een 
praktischer stelsel dan dat van de huidige wet te komen op een wijze die zich 
nochtans niet te ver van de huidige praktijk verwijdert. 

Een belangrijke wijziging ten opzichte van het huidige recht is gelegen in 
het volgende. Men pleegt in het huidige wetboek als hoofdregel te lezen dat 
de rechter wiens uitspraak geëxecuteerd wordt, ook de bevoegde gewone 
rechter is ten aanzien van geschillen betreffende deze executie, zij het ook 
dat de wet daarop tal van uitzonderingen bevat. Men pleegt deze hoofdregel 
af te leiden uit de artikelen 354 en 420 lid 2 en a contrario uit artikel 435 en te-
vens een verband te leggen met artikel 250 lid 1 onder 3°; zie Jansen, Rechts-
vordering II, aantekening 2 bij artikel 435. Het nieuwe artikel 438 breekt in het 
hieronder nog nader toe te lichten eerste lid met dit stelsel, omdat tegen de 
voormelde regel belangrijke bezwaren zijn aan te voeren, die zien als volgt 
laten samenvatten: 

a. De regel wijst geen rechter aan in geval van executie van een authentie-
ke akte. 

b. De regel werkt weinig gelukkig bij executie van uitspraken, gewezen in 
hoger beroep of cassatie. In de eerste plaats doet zij - als niet gebruik ge-
maakt is van de in artikel 354 lid 2 gegeven bevoegdheid in de uitspraak een 
andere executierechter aan te wijzen - één, resp. twee instanties verloren 
gaan. In de tweede plaats is de Hoge Raad in het geheel niet toegerust voor 
het berechten van executiegeschillen. 

c. De regel geeft geen (redelijke) oplossing bij geschillen wegens verzet 
door een derde (bijv. artikelen 444a, 456, 496, 497, en 538 e.v.), of naar aan-
leiding van executie tegen een derde (bijv. artikelen 455,474b, 498, 507 en 
507a). 

Daarbij moet echter onmiddellijk worden opgemerkt dat het praktisch be-
lang van de bevoegdheid van de gewone rechter in executiegeschillen gro-
tendeels wordt overschaduwd door dat van de bevoegdheid van de presi-
dent in kort geding, waarvoor het huidige artikel 438 weinig anders doet dan 
verwijzen naar artikel 289. Juist wat dit betreft stemt het voorgestelde artikel 
438 dat in zijn tweede lid naar de bevoegdheidsregels van het eerste ver-
wijst, in grote lijn met het huidige recht overeen, ook in dier voege dat de ei-
ser reeds thans vaak de keuze heeft bij welke president hij de zaak wil aan-
brengen, bij die welke volgens de gewone regels bevoegd is of bij die in 
wiens rechtsgebied de executie zich afspeelt of dreigt te zullen afspelen. 

Het nieuwe artikel maakt niet alle bijzondere bepalingen overbodig. Wel 
zullen vele bepalingen kunnen worden gemist, zoals de huidige artikelen 250 
lid 1 onder 3°, 354, 420 lid 2, 435,444a lid 5,456 lid 2,477 lid 2, 533, 534, 645 
en 991, terwijl andere bepalingen zoals de artikelen 538-543 sterk kunnen 
worden vereenvoudigd. Ook kan de verwijzing naar executiegeschillen in ar-
tikel 289 vervallen. Wat de overblijvende bijzondere bepalingen betreft, 
daarin kan veelal met een aanvulling van en een verwijzing naar artikel 438 
worden volstaan. Men zie bijvoorbeeld de nieuwe artikelen 456,476 lid 2, 
496, 497 en 538 - 540. 

Aandacht verdient voorts dat artikel 438 niet mede ziet op de zogenaamde 
«exécution par suite d'instance», waarvan de schadestaatprocedure het 
belangrijkste voorbeeld is. Ook hier is overigens in het onderhavige wets-
ontwerp een nieuwe bevoegdheidsregel opgenomen, die afwijkt van die van 
de voormelde artikelen 354 en 420 lid 2, die wél mede op de «exécution par 
suite d'instance» betrekking hebben; men zie het nieuwe artikel 613, tweede 
lid, derde zin. Ook in dit opzicht kunnen deze laatste twee bepalingen derhal-
ve worden gemist. 

Na het voorgaande kan ter toelichting van de afzonderlijke leden met het 
volgende worden volstaan. 

Lid 1. 1. Lid 1 regelt zowel de absolute als de relatieve competen-
tie. Wat de absolute competentie betreft: de rechtbank is bevoegd ook al is 
het te executeren vonnis gewezen door een kantonrechter (zulks overeen-
komstig het huidige artikel 435), dan wel door een Hof of de Hoge Raad 
(zulks in afwijking van de huidige artikelen 354 en 420 lid 2). 
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2. Wat de relatieve competentie betreft, wordt de toepasselijkheid van de 
gewone bevoegdheidsregels (in beginsel die van artikel 126 Rv.) vooropge-
steld. Executiegeschillen voor de gewone rechter kunnen gemakkelijk ver-
band houden met andere vorderingen (bij voorbeeld uit onverschuldigde 
betaling voor hetgeen al ten onrechte voldaan is en tot vergoeding van scha-
de die reeds ontstaan is). Al deze vorderingen kunnen krachtens lid 1 bij één 
rechter ingesteld worden. Voorts moet worden bedacht dat het geschil ver-
schillende beslagen of andere executiemaatregelen tegelijk kan betreffen, 
die zich in verschillende arrondissementen afspelen. De hoofdregel van lid 1 
maakt het dan mogelijk het geschil voor één rechter aan te brengen. 

Mogelijk is echter ook gemaakt de vordering aanhangig te maken voor de 
rechtbank in welker rechtsgebied de inbeslagneming plaatsvindt, zich een of 
meer van de goederen bevinden of de executie zal geschieden. Zo zullen de 
geëxecuteerde resp. de derde die tegen een beslag of een voorgenomen be-
slag op wil komen, niet de executant voor de rechtbank van diens woon-
plaats behoeven te dagvaarden, maar kunnen zij zich houden aan de recht-
bank waar de omstreden executiehandeling plaatsvindt of dreigt plaats te 
vinden. 

De toevoeging is verder van belang voor de gevallen dat er volgens de ge-
wone bevoegdheidsregels geen rechter in Nederland wordt aangewezen. 
Vindt een executie in Nederland plaats, dan behoort er uiteraard te dier zake 
ook een bevoegde Nederlandse rechter te zijn. 

De woorden «of de executie zal geschieden» slaan op het geval dat goede-
ren in beslag genomen dreigen te worden, die niet te localiseren zijn. Men 
denke aan vermogensrechten als aandelen en andere effecten op naam en 
aan derdenbeslag op vorderingen. De woorden «de betrokken zaken» slaan 
zowel op het geval waarin de zaak zelf aan beslag blootstaat, als op dat 
waarin het gaat om een beslag op een beperkt recht op of een aandeel in een 
zaak, dat gelegd wordt met overeenkomstige toepassing van de regels die 
voor een beslag op een zodanige zaak gelden. 

Lid2. 1. Het tweede lid regelt in de eerste plaats de relatieve bevoegd-
heid van de president in kort geding door een verwijzing naar lid 1. Deze 
koppeling hangt samen met lid 3, waarin meer gestalte wordt gegeven aan 
de ook nu reeds bestaande bevoegdheid van de president om naar de gewo-
ne rechter te verwijzen. 

2. De president heeft zoals uit de aanhef van de tweede zin blijkt, alle be-
voegdheden die hij aan de regels betreffende het kort geding van de artike-
len 289 e.v. ontleent. Daarnaast wordt hem echter in dit lid nog uitdrukke-
lijk een aantal bevoegdheden toegekend, ten dele alleen om buiten twijfel te 
stellen wat men ook nu al pleegt aan te nemen. 

In de eerste plaats zijn enkele gevallen vermeld waarin de president een 
constitutief vonnis wijst (schorsing van de executie of opheffing van beslag) 
hetgeen in kort geding iets bijzonders is. Aldus wordt tevens verduidelijkt 
dat voor de schorsing geen voorafgaand verzet in de hoofdzaak nodig is (de 
huidige rechtspraak is verdeeld; zie Jansen, Rechtsvordering II, aantekening 
3 bij artikel 438). Het enkele verzet in de hoofdzaak schorst derhalve in begin-
sel de executie ook niet (anders: Jansen, Rechtsvordering II, aantekening 5 
bij artikel 456), behoudens bijzondere bepalingen als de artikelen 479e lid 2 
en 539. 

Bij de mogelijkheid van zekerheidstelling denke men vooral aan de execu-
tie van een veroordeling, waartegen een rechtsmiddel is ingesteld, dat 
hoogstens de executie schorst, maar niet reeds gelegde beslagen doet ver-
vallen. De uitdrukkelijke vermelding van deze mogelijkheid stelt tevens de 
toepasselijkheid van artikel 6.1.6.21 buiten twijfel. 

3. Verder is aan de president een bevoegheid gegeven die overeenkomt 
met die welke in de huidige artikelen 533 en 534 voor het beslag op onroe-
rende zaken aan de rechtbank gegeven is. Als een regeling betreffende het her-
stel van verzuimen bij onroerende zaken wenselijk is, dan is zij dat ook bij 
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andere beslagen. Wil zij behoorlijk functioneren - d.w.z. bespoedigend wer-
ken - dan ligt het voor de hand de hier bedoelde bevoegdheid aan de presi-
dent te geven. Deze bevoegdheid behoort echter alleen te bestaan «gedu-
rende de executie». Is het geëxecuteerde goed eenmaal verkocht, dan zal het 
debat alleen nog kunnen gaan over de vraag of het verzuim van de formali-
teit tot nietigheid van de verkoop heeft geleid c.q. voor vergoeding van de 
geleden schade. Daar ligt derhalve voor de president geen taak meer. 

4. Tenslotte is in de laatste zin van lid 2 verduidelijkt dat het mogelijk is 
om in het kort geding ook een derde te betrekken, die de executie moet ge-
dogen. Dit kan zowel door hem terstond mede te dagvaarden, alsook door 
hem naderhand alsnog op te roepen, zonodig nadat de president daartoe 
door aanhouding van het kort geding gelegenheid heeft gegeven. Het nieu-
we tweede lid van artikel 13 is van toepassing. 

Lid 3. 1. Het derde lid beoogt de bepaling van artikel 291 voorde gevallen 
waarin daaraan behoefte is, nieuw leven in te blazen. Er is een aantal nadere 
processuele regels nodig om de verwijzing meer te doen zijn dan de enkele 
mededeling dat men een vordering voor de gewone rechter kan instellen. 

Vooropgesteld moet worden dat een in kort geding begonnen zaak zich 
lang niet altijd zal lenen om op basis van de gewone dagvaarding verder als 
hoofdzaak door de rechtbank te worden berecht. Het kan zich echter voor-
doen dat dit anders is, zoals blijkt uit de hieronder sub 2 nog te vermelden 
voorbeelden. 

De president die de zaak in de daar bedoelde gevallen verwijst, bepaalt 
daarbij tevens op welke dag zij ter rolle van de rechtbank zal worden uitge-
roepen. Nu het hier een geval van «verwijzing naar de terechtzitting» betreft, 
brengt artikel 228a lid 1 mee dat de zaak op de rol van de enkelvoudige ka-
mer moet worden ingeschreven en dat daar moet worden voortgeproce-
deerd. De woorden «Voor zover» in de aanhef van de eerste zin geven aan 
dat tegen partiële verwijzing, waaraan vaak behoefte zal zijn, geen bezwaar 
bestaat. De president kan tegelijkertijd bepalen dat de regels, geldende na 
dagvaarding op verkorte termijn, van toepassing zullen zijn. Deze bevoegd-
heid komt in de plaats van die van artikel 7 lid 3, dat hier bij gebreke van een 
(tweede) dagvaarding niet rechtstreeks toegepast kan worden. 

2. De strekking van lid 3 is om in de daarvoor in aanmerking komende ge-
vallen een snellere en eenvoudiger wijze van procederen mogelijk te maken. 
Daarbij is aan verschillende situaties gedacht. Zo kan het zijn dat men kan 
twijfelen of een zaak zich meer leent voor kort geding of voor een hoofdzaak, 
b.v. op verkorte termijn. Lid 3 maakt dan mogelijk om op eenvoudige wijze 
beide wijzen van procederen open te houden. Anderzijds is denkbaar dat het 
aangewezen is een hoofdzaak aan te spannen, maar dat toch behoefte be-
staat deze in te leiden met een of meer provisionele voorzieningen; men zie 
b.v. Hof Den Bosch 28 februari 1957, N.J. 1958,138. 

Dit laat zich illustreren aan de hand van het voorbeeld van verzet door een 
derde tegen een executie als bedoeld in artikel 456 of artikel 538. Dit verzet 
zal moeten worden gedaan door een dagvaarding in de hoofdzaak. Maar 
veelal zal de derde er behoefte aan hebben op snellere wijze via kort geding 
zijn zin te krijgen, b.v. door het vorderen van opheffing van het beslag. Lukt 
dat niet, omdat de president meent dat de zaak zich niet voor kort geding 
leent, dan kan het zijn dat de executie intussen reeds zover is gevorderd, dat 
dagvaarding in de hoofdzaak geen zin meer heeft. In het geval van artikel 
456 schorst bovendien de dagvaarding in de hoofdzaak, naar men aan-
neemt, de executie niet, zodat men in elk geval tevens in kort geding deze 
schorsing moet vragen. Lid 3 maakt het gemakkelijker om alles waaraan 
men behoefte heeft tijdig bij één dagvaarding te vorderen. 

Aan de regeling van lid 3 kan op vergelijkbare wijze behoefte bestaan met 
het oog op de stuiting van een dreigende verjaring van de hoofdvordering. 
Te bedenken valt dat in het Nieuw B.W. de verjaringstermijnen bijna over de 
hele linie korter zullen worden. Verg. in dit verband artikel 3.11.16 lid 2. 
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3. De laatste zin van lid 3 dient ter bescherming van niet bij procureur ver-
schenen gedaagden, voor wie anders een na verwi jz ing gevolgde def ini t ieve 
beslissing in de hoofdzaak als een volslagen verrassing zou kunnen komen, 
nu zij immers slechts een dagvaarding in kort geding ontv ingen. Zij gaat er-
van uit dat tegen de gedaagde die op de dag waarop de zaak dient, niet ver-
schijnt, in beginsel op de oorspronkel i jke dagvaarding verstek word t ver-
leend. Tegen de gedaagde die ook voor de president niet bij procureur ver-
scheen, kan echter geen verstek worden ver leend, indien hij niet tegen het 
door de president bepaalde t i jdst ip bij exploit is opgeroepen met inachtne-
ming van de voor dagvaarding geldende termi jnen. Een bezwaar tegen deze 
regel zou kunnen zijn gelegen in de lange termi jnen van de artikelen 8 en 9. 
Met het oog daarop is buiten twi j fe l gesteld dat de president ook een andere 
termi jn dan de wettel i jke kan vaststel len, zodat daartoe geen afzonderli jk 
verzoek als bedoeld in de artikelen 8 en 9 nodig is. De tekst laat toe dat de 
president eventueel ook een langere termi jn dan de wetteli jke bepaalt. 

4. Te bedenken valt bij dit alles echter dat verwi jz ing naar de rechtbank in 
elk geval slechts zin zal hebben als er stof voor een hoofdzaak is, wat bijv. 
niet het geval is als alleen schorsing van de executie word t gevraagd in ver-
band met een reeds aanhangige hoofdzaak of een ingesteld appèl of cassa-
t ieberoep. In verstekzaken is hier de inhoud van de dagvaarding beslissend. 
Weliswaar is de eiser in beginsel bevoegd om na verwi jz ing binnen de gren-
zen van artikel 134 zijn eis te vermeerderen, maar wegens lid 4 van dat art i-
kel kan een niet voor de president verschenen gedaagde daarvan niet de du-
pe worden. 

Lid 4. Het vierde lid komt tegemoet aan een verlangen van dedeurwaar-
ders die in de praktijk soms behoefte hebben om zelfstandig het oordeel van 
de president in te w innen, ondei meer in het geval dat zij twi j fe len of de door 
hun cliënt voorgestane wijze van executie geoor loofd is, maar zij zich ander-
z i jdsaan hun ministeriepl icht gebonden voelen. Artikel 13 lid 3 van hetdeur-
waardersreglement geeft daarvoor geen bevredigende regeling. 

De gekozen oplossing vertoont enige overeenkomst met het huidige art i-
kel 444a lid 5 - z i e ook de bevoegdheid die in de artikelen 3.9.1.6b en 3.9.4.16 
Nieuw B.W. aan de notaris is gegeven - maar is nader uitgewerkt, waarbi j 
rekening is gehouden met de opmerkingen van Van Rossem-Cleveringa II, p. 
1046, over het stelsel dat de wetgever bij artikel 444a lid 5 oorspronkel i jk 
voor ogen stond en om onduidel i jke redenen naderhand heeft verlaten. 

De deurwaarder dient aan zijn optreden een proces-verbaal ten grondslag 
te leggen, waaruit van het gerezen bezwaar blijkt. Hij maakt door zich daar-
mee bi j de president te vervoegen een kort geding aanhangig tussen de be-
trokken part i jen, zodat hij zelf niet geacht kan worden als eiser op te t reden. 
Uit artikel 290 lid 3 volgt voorts dat in een aldus tot stand gekomen kort ge-
ding geen procureurstel l ing is vereist, noch door de deurwaarder, noch door 
parti jen die in beginsel door de deurwaarder moeten worden opgeroepen 
tegen een door de president te bepalen dag. 

Het kan echter zijn dat de aard van het bezwaar meebrengt dat terstond 
moet worden beslist, d.w.z. zonder behandel ing waarbi j parti jen in de gele-
genheid worden gesteld zich uit te laten. Te denken valt bijv. aan een deur-
waarder die goederen in beslag moet nemen die zich in een geparkeerde 
vrachtauto bevinden en voor de vraag staat of hij deze mag openbreken of 
aan de meer algemene vraag of hij de in beslag genomen zaken mag meene-
men en in bewaring van een derde stellen. De deurwaarder is daartoe krach-
tens het onderhavige wetsontwerp (artikel 446) in beginsel wel bevoegd, 
maar er kunnen toch situaties zijn, waar in dit voor de geëxecuteerde zulke 
ver gaande consequenties zou hebben, dat ernstige twi j fel rijst of de deur-
waarder niet aansprakelijk gesteld zou kunnen worden , als hij de wi l van de 
executant doorzet. Ook kan gedacht worden aan een ont ru iming waarbi j een 
zieke of een geestelijk gestoorde betrokken is en waarbi j bijzondere voorzor-
gen nodig kunnen zijn, waar de executant niet van horen wi l . Krachtens het 
slot van de tweede zin kan de president, wanneer hij meent dat de deurwaar-
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der met de executie moet wachten, dit terstond beslissen. Ook kan hij bijv. 
terstond bepalen dat de auto mag worden opengebroken of dat de zaken 
mogen worden meegenomen. 

Te bedenken valt dat de deurwaarder door een zodanige beslissing in kort 
geding niet volledig gedekt is: zij belet de betrokken partij niet om nader-
hand schadevergoeding te vorderen. Maar wel zal bij de vraag of onrecht-
matig is gehandeld c.q. of de deurwaarder schuld valt te verwijten, uiteraard 
vaak een beslissende rol spelen wat de president als zijn voorlopig oordeel 
heeft uitgesproken, aangenomen dat de president door de deurwaarder vol-
ledig was ingelicht. 

De laatste zin betreft de proceskosten. Hij gaat ervan uit dat deze in begin-
sel voor rekening van de executant zijn, omdat zij in beginsel voortvloeien 
uit zijn aan de deurwaarder gegeven opdracht; zie artikel 434. Dit behoort 
echter anders te zijn, wanneer de deurwaarder zijn hier bedoelde bevoegd-
heid nodeloos heeft uitgeoefend. Met het oog daarop is de onderhavige zin 
opgenomen. 

Lid 5. Dit lid bevat een regel die is ontleend aan het huidige artikel 456, 
eerste lid. Zij is ook bij andere gevallen van verzet van een derde tegen een 
executie dan dat van artikel 456 op haar plaats; men zie de artikelen 456a, 
474ga,498, 538 en 541. 

Artikel438a. In dit artikel is het huidige artikel 439, vijfde lid, in een gewij-
zigde formulering uitgebreid tot alle in verband met een executie volgens 
wettelijk voorschrift gekozen woonplaatsen. In verband met artikel 15 van 
Boek 1 B.W. is het wenselijk geacht voor al deze gevallen te omlijnen voor 
welke handelingen de gekozen woonplaats geldt. Men zie de artikelen 439, 
440 lid 1 onder c, 474c lid 1 onder d, 475 lid 1 onder d, 479i lid 1 onder d, 502 lid 
4 en 504 lid 2. 

Ten opzichte van het huidige artikel 439 lid 5 is verduidelijkt dat de be-
voegdheid om ter gekozen woonplaats exploiten uit te brengen niet alleen 
voor de schuldenaar geldt, maar ook bijv. voor een geëxecuteerde op wiens 
zaken de executant verhaal heeft zonder dat hij schuldenaar is, alsook voor 
derden die zich tegen een executie willen verzetten overeenkomstig artikel 
438 lid 4. De vermelding van het in artikel 439 lid 5 bedoelde aanbod keert in 
het nieuwe artikel niet terug. Deze vermelding ziet op het aanbod van gerede 
betaling, bedoeld in de huidige artikelen 794-797, die sloegen op de huidige 
artikelen 1440 e.v. B.W. en in het onderhavige ontwerp worden geschrapt in 
verband met de regeling van afdeling 6.1.7 Nieuw B.W., waarin voor een zo-
danig aanbod geen plaats meer is. 

Men lette erop dat het artikel uitsluitend bepaalt dat ter gekozen woon-
plaats betekeningen en exploiten kunnen worden gedaan. Het is derhalve 
niet van belang voor de bevoegdheid van de rechter, die bij executiegeschil-
len in beginsel bepaald wordt door artikel 438 lid 1, terwijl ook artikel 126 lid 
16 zich niet tot toepassing op deze met een beperkt doel gekozen woon-
plaats leent. 

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

Opschrift, in verband met de onder Algemeen, punt 2, bij dit boek reeds 
besproken wijziging in terminologie in het Nieuw B.W., waarin slechts zaken 
in de zin van artikel 3.1.1.1 roerend of onroerend kunnen zijn, is het opschrift 
gewijzigd, zodat het thans spreekt van «goederen die geen registergoederen 
zijn». Onder registergoederen vallen -telkens met de daarop gevestigde za-
kelijke rechten - zowel de onroerende zaken, waarvan de gerechtelijke uit-
winning is geregeld in de derde titel, als de schepen waarvan de uitwinning 
thans in de vierde titel geregeld is, en de luchtvaartuigen. 
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Eerste afdeling. Van executoriaal beslag op roerende zaken die geen 
registergoederen zijn 

Algemeen. Voordat tot de toelichting van de afzonderlijke artikelen van 
deze afdeling wordt overgegaan, dienen overzichtelijkheidshalve enkele op-
merkingen te worden gemaakt omtrent enige algemene punten die tot wijzi-
ging daarvan hebben geleid. 

Zoals onder Algemeen, punt 2, bij dit boek reeds is aangestipt, zijn deze ar-
tikelen thans alleen betrokken op roerende zaken in de zin van stoffelijke 
voorwerpen. Enerzijds heeft dit onder meer geleid tot schrapping van de ar-
tikelen 471-473, anderzijds tot invoeging in de volgende afdeling van de arti-
kelen 474a en 474bb, waarin ce artikelen 439-474 op de daar bedoelde rech-
ten van overeenkomstige toepassing zijn verklaard, zoals dat ook, voor wat 
betreft beperkte rechten op en aandelen in roerende zaken als hier bedoeld 
is geschied in artikel 437. 

Een nog belangrijker bron van wijzigingen is gelegen in het afschaffen van 
het vereiste dat bij het onderhavige beslag steeds een bewaarder over de in 
beslag genomen zaken moet worden aangesteld. Dit vereiste geeft thans in 
de praktijk grote moeilijkheden. De wet gaat ervan uit dat de bewaarder 
steeds bij de in beslag genomen zaken aanwezig is, zodat een volgende 
deurwaarder die beslag wil leggen of zich tegen het beslag wil verzetten, 
hem daar zal aantreffen, hem inlichtingen kan vragen, exploiten aan hem 
kan uitbrengen, etc; men zie de huidige artikelen 452, 456 lid 1, 459 en 460. 
Het is evenwel in de huidige tijd niet mogelijk een bewaarder te vinden die 
zijn taak aldus opvat. De praktijk redt zich zoveel mogelijk door bijv. een fa-
milielid of personeelslid van de deurwaarder in naam met het bewaarder-
schap te belasten, daarbij het gevaar op de koop toenemend dat de bewaar-
der zich in geval van wegmaking van de zaken door de geëxecuteerde moei-
lijk zal kunnen onttrekken aan een aansprakelijkheid jegens de cliënt van de 
deurwaarder, die met de wijze waarop hij het bewaarderschap noodge-
dwongen op zich heeft genomen, moeilijk is te verenigen. Een andere wel 
gevolgde weg om de geëxecuteerde zelf als bewaarder aan te stellen, biedt 
evenmin een oplossing, nu zulks van de bereidwilligheid van de geëxecu-
teerde afhankelijk is. 

In verband daarmee is het vereiste van de aanstelling van een bewaarder 
geschrapt en is in plaats daarvan in een nieuw artikel 446 een bevoegdheid 
van de deurwaarder opgenomen om de in beslag genomen zaken aan een 
derde in gerechtelijke bewaring te geven indien dit voor het behoud van de-
ze zaken redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze bevoegdheid impliceert dat de 
deurwaarder deze zaken onder zich mag nemen en naar de bewaarder over-
brengen, op dezelfde wijze als hij dit doet bij de uitvoering van de verplich-
ting die hem in artikel 445 voor de daar bedoelde zaken is opgelegd. 

In verband met dit alles zijn de artikelen 442,450 en 454 geschrapt en is 
voorts een aanzienlijk aantal andere bepalingen anders ingekleed. De be-
langrijkste daarvan zijn de artikelen 457 e.v., die in het huidige recht tweede 
en volgende beslagen op de hier bedoelde zaken uitsluiten en daartegen-
over de mogelijkheid openen van oppositie tegen de afgifte van kooppen-
ningen en van het zgn. proces-verbaal van vergelijking. 

Deze figuren verliezen evenwel bij afschaffing van de verplichte aanstel-
ling van een bewaarder in belangrijke mate hun zin, omdat zij ervan uitgaan 
dat het eerste beslag voor volgende beslagleggers wegens de aanwezigheid 
van deze bewaarder onmiddellijk kenbaar is. In het onderhavige ontwerp is 
daarom een eenvoudiger stelsel gevolgd, waarin tweede en volgende besla-
gen, op dezelfde zaken wèl zijn toegelaten en waarin voor de afzonderlijke fi-
guren van oppositie tegen afgifte van kooppenningen en het proces-verbaal 
van vergelijking geen plaats meer is. Dit stelsel heeft bovendien het belang-
rijke voordeel dat eenvoudiger wordt een regeling uit te werken voor samen-
loop van een beslag tot verhaal van een geldvordering op de onderhavige 
zaken - waarop de artikelen 439-474 betrekking hebben - met een beslag 
dat ertoe strekt afgifte van zodanige zaken te verkrijgen aan degene die bijv. 
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recht op levering daarvan heeft, geregeld in de artikelen 492 e.v. en 730 e.v.; 
men zie met name de voorgestelde artikelen 496 en 736. Ook de artikelen 
3.9.2.14 en 3.9.4.16 e.v. Nieuw B.W. houden bij de executie door een pand-
of hypotheekhouder slechts rekening met beslagleggers en niet met oppo-
santen tegen de afgifte van kooppenningen. 

Tenslotte word t er nog op gewezen dat met het oog op de mogel i jkheid 
van overneming van de executie door een pandhouder, bedoeld in artikel 
3.9.2.10, een reeks nieuwe bepalingen is ingevoegd; zie de artikelen 461a 
e.v., terwi j l ook elders daarmee hier en daar rekening moet worden gehou-
den. 

Artikel 439. Het huidige eerste lid van dit artikel is verval len. Het daarin 
bepaalde geldt voor alle executoriale beslagen en vloeit reeds voldoende 
duidel i jk voor t uit artikel 430. Men zie ook artikel 440 lid 1 onder b en de over-
eenkomstige bepalingen bij de andere executoriale beslagen. 

Het nieuwe eerste l id stemt overeen met het huidige tweede l id, behou-
dens invoeging van een nieuwe tweede zin die dezelfde bepal ing bevat als 
de huidige eerste zin van artikel 440 lid 1 en doet u i tkomen dat niet-inachtne-
ming van de termi jn het beslag nietig maakt. Voorts zijn enige grotendeels 
voor zichzelf sprekende redactionele verduidel i jk ingen aangebracht. 

Afzonderl i jke vermeld ing verdient slechts dat de in de derde zin bedoelde 
verkort ing van de termi jn ook mondel ing door de deurwaarder kan worden 
verzocht, die daarvan en van het eventuele verlof van de president uiteraard 
in zijn exploit melding behoort te maken. 

Het nieuwe tweede lid stemt overeen met het huidige derde. 
Het nieuwe derde lid geeft een van het huid ige vierde l id afwi jkende rege-

l ing van de keuze van woonplaats. De bepal ing, dat woonplaats moet wor-
den gekozen binnen de gemeente waar de executie moet plaatsvinden, is 
geschrapt. Van tevoren is niet te voorzien waar in Nederland mogel i jkerwi js 
executiehandel ingen zullen plaatsvinden. In de praktijk word t daarom ter 
vo ldoening aan dit voorschrif t vaak noodgedwongen woonplaats gekozen 
«in alle gemeenten van Nederland ter gemeentesecretarie». Het is duidel i jk 
dat deze oplossing geen goede zin heeft. Bepaald is daarom dat voor de ge-
hele executie woonplaats gekozen moet worden bij de deurwaarder die het 
exploi t ui tbrengt, terwi j l als naderhand in een ander arrondissement beslag 
gelegd word t , ingevolge artikel 440 l id 1 onder c, mede woonplaats moet 
worden gekozen ten kantore van de deurwaarder die het beslag legt. A ldus 
heeft enerzijds de geëxecuteerde steeds de mogel i jkheid om aan een adres 
ter plaatse waar het beslag is ge'egd zijn eventuele exploi ten te dier zake te 
doen betekenen - men zie bij artikel 438a - , terwi j l anderzijds de executant 
de mogel i jkheid heeft voor de gehele executie één adres binnen Nederland 
op te geven waar men desgewenst exploi ten kan ui tbrengen. Voor het geval 
de executie door bemiddel ing van een advocaat plaatsvindt, is tevens de 
mogel i jkheid geopend dat ten kantore van deze woonplaats gekozen word t . 
Het kan immers praktisch zijn de gelegenheid te openen o m de bedoelde 
exploiten rechtstreeks aan hem uit te brengen. Te bedenken valt dat in art i-
kel 15 van Boek 1 van het B.W. voor de mogel i jkheid van een eenzijdig geko-
zen woonplaats in beginsel een wetsbepal ing wo rd t geëist. 

Het huidige vi j fde l id is opgegaan in het nieuwe artikel 438a. 

Artikel 440. De wijze waarop op de onderscheiden groepen van goederen 
beslag moet worden gelegd, is in het on twerp zoveel mogel i jk gelijk gefor-
muleerd. Men vergeli jke de artikelen 475 479i en 504. 

Het vereiste, vermeld in het eerste l id onder a, is ont leend aan het huidige 
artikel 504 met dien verstande dat niet vereist wo rd t dat ook de voornaam 
van de geëxecuteerde word t vermeld. Deze eis zou niet zijn te r i jmen met het 
feit dat in artikel 5 evenmin vermeld ing van de voornaam van de gedaagde 
verlangd word t , zodat er ook geen waarborg is dat deze uit de executoriale 
t i tel blijkt. Een zodanige waarborg bestaat evenmin bij verzoekschriftproce-
dures, waar voor de vermeld ing van belanghebbenden in het verzoekschrift 
geen nadere eisen worden gesteld. 
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Het vereiste onder b spreekt voor zichzelf. Het vereiste onder c is reeds bij 
artikel 439 besproken. 

De bepalingen van het huidige eerste l id zijn verval len. De eerste zin is op 
gegaan in het nieuwe artikel 439, eerste l id. De tweede zin bevat een vereiste 
dat zich, letterlijk opgevat, slecht voor toepassing leent in geval tegel i jkert i jd 
in meer arrondissementen beslag moet worden gelegd en dat voorts naast 
de artikelen 430 lid 3 en 434 geen noodzakeli jke waarborg voor de geëxecu-
teerde bevat. 

Het huidige tweede lid is verval len. Een herhaald bevel als daar voorge-
schreven mist goede zin; men zie Jansen, Rechtsvordering II, aantekening 2 
bij artikel 440. 

Het tweede lid stemt overeen met het huid ige derde l id, maar heeft enige 
vereenvoudig ing ondergaan. Het is niet nodig dat het beroep van de getui -
gen word t vermeld , noch dat zij ook de afschrif ten van het proces-verbaal te 
kenen. 

Artikel 441. Dit artikel is verduidel i jkt in dier voege dat het slechts betrek-
king heeft op de vraag of voor beslag vereist is dat de vorder ing vereffend is. 
Deze eis word t niet gesteld. Wèl word t na het beslag de executie geschorst 
tot de vereffening is vo l too id . Deze regeling is vooral van belang voor het 
geval de geëxecuteerde is veroordeeld tot schadevergoeding op te maken 
bij staat. 

De bepaling ziet niet op de vraag of beslag mogel i jk is ter zake vaneen 
vorder ing die nog niet opeisbaar is of waaraan een opschortende voorwaar-
de is gebonden, in welk geval krachtens artikel 3.11.1 lid 2 Nieuw B.W. de 
veroordel ing onder een overeenkomst ige t i jdsbepal ing of voorwaarde kan 
worden uitgesproken. In een zodanig geval is de executoriale t i tel niet voor 
tenui tvoer legging vatbaar dan nadat de vorder ing opeisbaar geworden is, 
respectievelijk de voorwaarde is vervu ld. De schuldeiser heeft immers geen 
recht op nakoming voordien. 

Artikel442. Dit artikel, dat in de huidige prakti jk reeds een dode letter 
was, is geschrapt in verband met de nieuwe regel ing van bewaring bij be-
slag; men zie onder Algemeen bij deze afdel ing. 

Artikel 443. In dit artikel zijn de huidige art ikelen 443, 452 en 453 samen-
gevoegd, waarbi j deze bepal ingen tevens zijn vereenvoudigd, onder meer in 
verband met het verval len van de eis van aanstel l ing van een bewaarder. Op 
de termi jn van drie dagen, voorgeschreven in het belang van de geëxecu-
teerde en in overeenstemming met de huidige praktijk, is de A lgemene Ter-
mi jnenwet van toepassing. Artikel 443 dient geheel uit het eerste l id van 
de algemene slotbepal ing van dit wetboek te worden verwi jderd. In de prak-
ti jk pleegt bij het in artikel 440, eerste l id, bedoelde beslagexploit, terstond 
ook het hier bedoelde proces-verbaal te worden betekend. Het kan echter 
zijn dat het niet mogel i jk is meteen ook alle in beslag genomen zaken gespe-
cificeerd te beschri jven. Men denke aan een beslag op een gehele bedri j fs-
voorraad. Dan zal eerst in algemene bewoord ingen beslag kunnen worden 
gelegd en de betekening van het proces-verbaal naderhand kunnen vo lgen. 

Het tweede lid bevat de bepal ing van de huidige laatste zin van het art ikel, 
evenwel met een afwi jk ing. Mogel i jk is gemaakt dat de deurwaarder de exe-
cutant meeneemt, doch slechts als hij dat ter aanwi jz ing van de in beslag te 
nemen zaken noodzakelijk acht. Deze bepal ing zal in de praktijk vooral van 
belang kunnen zijn bij het beslag van artikel 492, waarbi j artikel 443 van 
overeenkomst ige toepassing is. Het kan immers zijn dat de executant de eni-
ge is die de zaak waarop hij recht heeft, kan herkennen. 

Artikel 444. Van dit artikel is alleen de slotzin iets gewi jz igd. In verband 
met het verval len van het huidige artikel 446 wo rd t thans gesproken van «de 
volgende drie artikelen». Voorts is de eis van ondertekening van het proces-
verbaal door de hier bedoelde ambtenaar geschrapt. In de praktijk pleegt de-
ze niet tot het einde bij de executie te bl i jven. In verband daarmee is aan dit 
vereiste vaak moeil i jk te vo ldoen, terwi j l de waarborg die het verschaft, van 
wein ig betekenis is. 
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Artikel 444a. Het vijfde lid is vervallen in verband met het nieuwe vierde 
lid van artikel 438. 

Artikel 444b. In het slot van het eerste lid is «interessen» vervangen 
door: rente, zulks in overeenstemming met de terminologie van het Nieuw 
B.W. 

Artikel 445. Dit artikel heeft slechts enige voor zich sprekende redactione-
le veranderingen ondergaan, ten einde meer eenheid in de terminologie te 
verkrijgen. 

Artikel 446. De redenen waarom dit nieuwe artikel is opgenomen werden 
onder Algemeen bij deze afdeling reeds uiteengezet. Ter nadere toelichting 
kan hier met het volgende worden volstaan. 

Het gaat hier om een geval van gerechtelijke bewaring. Deze is nader gere-
geld in de nieuwe artikelen 796 e.v., aan de hand waarvan moet worden be-
oordeeld wat de gevolgen van deze bewaring zijn en aan welke eisen de be-
waarder eventueel moet voldoen. 

De deurwaarder mag slechts tot de bewaring overgaan, indien dit voor het 
behoud van de zaken redelijkerwijs noodzakelijk is. Het is de deurwaarder 
die dit voorshands heeft te beoordelen. Wil de executant de inbewaringge-
ving, maar meent de deurwaarder dat dit, gezien de bezwaren van de geëxe-
cuteerde, niet verantwoord is, dan zal het conflict langs de weg van artikel 
438 lid 4 uitgevochten kunnen worden. 

Het tweede lid bevat een waarborg dat de geëxecuteerde tijdig wordt me-
degedeeld waar zijn zaken zich bevinden, zodat hij ze, na voldoening van de 
veroordeling of na een geslaagd verzet tegen de executie, zo snel mogelijk 
terug kan krijgen. 

De kosten van de bewaring komen krachtens artikel 797 b in eerste instan-
tie ten laste van de executant, zij het dat deze ze van de geëxecuteerde zal 
kunnen terugvorderen. Vertrouwd mag worden dat dit een rem zal vormen 
om zaken als hier bedoeld zonder noodzaak terstond aan het gebruik door 
de geëxecuteerde te onttrekken. Aantekening verdient dat de onderhavige 
bevoegdheid van de deurwaarder niet bestaat bij conservatoir beslag. Inbe-
waringstelling is daar immers slechts mogelijk met een daarop gericht verlof 
van de president. Men zie artikel 709. Voorkomen moet worden dat deze 
maatregel wordt gebezigd als een pressiemiddel op een schuldenaar die de 
zaken zelf dringend nodig heeft, om hem te dwingen tot een betaling waar-
van de verschuldigdheid vooralsnog niet in rechte is vastgesteld. 

Het huidige artikel 446 betreffende verzegeling door de deurwaarder van 
door hem aangetroffen papieren, is geschrapt. Het is reeds thans een dode 
letter. 

Artikelen 447-448. Deze artikelen die een sterk verouderd karakter dra-
gen, zijn niettemin niet ingrijpend gewijzigd. De aanpassing ervan aan de te-
genwoordige verhoudingen is een kwestie die het kader van de onderhavige 
Invoeringswet te buiten gaat. Wel heeft een aantal voor de hand liggende 
aanpassingen en redactionele verbeteringen plaatsvonden, terwijl ook enige 
bepalingen, die inmiddels goede zin hebben verloren, zijn geschrapt. Afge-
zien van een aantal terminologische veranderingen, die voor zich spreken, 
verdienen de volgende punten vermelding. 

Artikel 447 onder 1° is geschrapt, omdat in het Nieuw B.W. geen zaken die 
door bestemming onroerend zijn (hulpzaken), meer voorkomen. Men zie de 
memorie van antwoord aan de Tweede Kamer betreffende Boek 3 bij artikel 
3.1.1.4. 

Voorts is ook de bepaling onder 3° geschrapt. Dat op de hier bedoelde 
«toerusting» van personen in krijgsdienst geen beslag is toegelaten, volgt 
reeds uit artikel 436 (het huidige artikel 438a). 

De andere bepalingen van het artikel zijn hierdoor vernummerd. Voorts is 
wat onder het nieuwe artikel onder 1° is te vinden verduidelijkt in dier voege 
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dat het niet alleen betrokken is op inwonende kinderen, maar op alle inwo-
nende gezinsleden, derhalve ook bij voorbeeld op de echtgenoot en de stief-
of pleegkinderen. \ 

In artikel 448 is in het eerste lid in één bepaling samengevat wat daarin 
thans onder 1° en 2° afzonderlijk is bepaald. Het bepaalde onder 3° is verval-
len, omdat het als waarborg voor een bestaansminimum zijn betekenis ge-
heel verloren heeft. 

In artikel 448 lid 2 is de bepaling onder 3° geschrapt; zij houdt verband met 
de voorrechten van de verhuurder en verpachter en het zgn. pandbeslag. 
Deze voorrechten zullen echter in het Nieuw B.W. niet terugkeren, terwijl ook 
het pandbeslag zal worden geschrapt. 

De voorgestelde wijzigingen zijn niet als een definitieve oplossing be-
doeld. Een verder gaande herziening van deze artikelen is in studie genomen. 

Artikel 449. De redactie is verduidelijkt en aangepast aan het nieuwe arti-
kel 443. 

Artikel 450. De schrapping van dit artikel, dat verplicht tot aanstelling van 
een bewaarder, is onder Algemeen bij deze afdeling reeds toegelicht. 

Artikel 451. Van het eerste lid zijn spelling en taalgebruik gemoderni-
seerd. In verband daarmee is «de bebouwing of» vervangen door «de nodi-
ge bedrijfsvoering, verzorging of». De bepaling blijft aldus mogelijk maken 
dat de exploitatie van het landbouwbedrijf ook bij gebrek aan medewerking 
van de beslagene behoorlijk wordt voortgezet; men zie Jansen, Executie en 
Beslagrecht, 1980, p. 86-87. 

In een nieuw tweede lid is hogere voorziening tegen een toewijzende 
beschikking uitgesloten. Men zie onder Algemeen bij het onderhavige boek, 
punt 4, en bij de artt. 429a-429t. 

Artikelen 452-453. De schrapping is reeds toegelicht bij artikel 443. 

Artikel 453a. Het eerste lid bevat een regel die ook thans reeds uit de aard 
van de rechtsfiguur van beslag voortvloeit, maar in het huidige recht slechts 
bij enkele beslagen uitdrukking heeft gevonden; men zie met name de huidi-
ge artikelen 474e en 505 lid 4. In het ontwerp is het niet alleen duidelijker ge-
acht deze regel bij alle beslagen uitdrukkelijk op te nemen - men zie ook arti-
kel 475b en de verwijzing daarnaar in artikel 479i lid 2 - , maar was het ook 
noodzakelijk deze regel voor iedere beslagvorm nader uit te werken. 

Zo is in het onderhavige artikel in het eerste lid buiten twijfel gesteld dat 
het mede geldt voor verhuring en onderbewindstelling. 

Voorts bevat het tweede lid een bepaling ter bescherming van derden te 
goeder trouw die van de algemene regel op dit punt afwijkt. In de eerste 
plaats vormt dit lid een afwijking van wat anders uit artikel 3.4.2.3a Nieuw 
B.W. zou kunnen worden afgeleid. De derde te goeder trouw aan wie de zaak 
in weerwil van het beslag wordt overgedragen of die daarop een beperkt 
recht verkrijgt, wordt immers volledig beschermd en van een terugkoop-
recht in de trant van dat van artikel 3.4.2.3a leden 2 en 3 is geen sprake. De 
voormelde afwijking komt overeen met de overeenkomstige afwijking die 
voortvloeit uit artikel 3.2.11 lid 5 voor een geval dat met het onderhavige ver-
gelijkbaar is, nu het ook daar gaat om een derde die wordt beschermd ten 
koste van de bevoegdheid van een schuldeiser zich op het goed te verhalen. 

Voorts verdient vermelding dat onder rechten van derden ook persoonlij-
ke rechten kunnen zijn begrepen die in weerwil van het beslag verkregen 
zijn, met name het recht van de huurder. In alle gevallen is evenwel noodza-
kelijk dat de goede trouw van de derde (nog) bestond, toen de zaak in zijn 
handen kwam; men vergelijke artikel 3.4.2.5 lid 2 Nieuw B.W. 

Artikel 455. Dit artikel is aangepast aan de afschaffing van de verplichting 
een bewaarder aan te wijzen en bevat thans een regeling vergelijkbaar met 
die van de artikelen 455a, 474b, 507 en 507a, waarvan de artikelen 474b en 

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16 593, nr. 3 37 



507 reeds in het huid ige wetboek voorkomen. De verantwoord ing van de 
hier bedoelde baten dient in de nieuwe opzet plaats te v inden aan de deur-
waarder. In beginsel rust de verpl icht ing tot verantwoord ing op de geëxecu-
teerde die de zaken onder zich heeft gehouden. Zi jn de zaken in gerechteli jke 
bewar ing gesteld of bestaat de bate in een vorder ing op een derde - bij 
voorbeeld ter zake van huur - , dan zullen zij aan de deurwaarder moeten 
worden veran twoord door de bewaarder of door deze derde. In dit laatste 
geval word t de vorder ing pas door het beslag getroffen en gaat derhalve de 
voorme lde verpl icht ing van de derde pas in, nadat het beslag aan hem is be-
tekend. Uit de verwi jz ing in het tweede lid naar artikel 475c volgt dat deze be-
tekening binnen acht dagen aan de geëxecuteerde moet worden overbete-
kend, bij gebreke waarvan de geëxecuteerde ophef f ing van het beslag kan 
vorderen en eventueel ook vergoeding van de schade die hij heeft geleden, 
doordat hij niet t i jd ig van het beslag op de hoogte is geweest. 

Voor zover een derde reeds een recht op de hier bedoelde baten heeft dat 
de executant moet eerbiedigen, vallen zij niet onder het beslag, zoals in het 
artikel uitdrukkeli jk tot ui t ing is gebracht. Door de verwi jz ing in het tweede 
lid naar artikel 478 is voor ts rekening gehouden met de mogel i jkheid dat op 
de vorder ing tevoren derdenbeslag was gelegd of naderhand word t gelegd. 
Aangezien een en ander bij het onderhavige artikel praktisch van we in ig be-
lang is, moge voor de toel icht ing op deze beide regels naar het volgende ar-
tikel worden verwezen. 

In het tweede lid word t voor ts artikel 476 van overeenkomst ige toepassing 
verklaard. De daarin vervatte regels zijn ook in het onderhavige geval op hun 
plaats. 

Artikel 455a. Deze n ieuwe bepaling komt overeen met wat in de artikelen 
3.9.1.3 en 3.10.3.2 Nieuw B.W. bepaald is voor zaken waaropeen pandrecht, 
een hypotheek of een voorrecht rust. Het is wensel i jk dat een zelfde regel 
voor het geval van beslag geldt ten einde mogel i jk te maken om de executie 
van de door het beslag getroffen zaken en vorder ingen, die gezamenli jk on-
der het betreffende pandrecht vallen of waarop voor de bevoorrechte vorde-
ring beslag is gelegd, ook bij verdere beslagen zoveel mogel i jk gezamenli jk 
voor t te zetten en eventueel te doen u i tmonden in een rangregel ing als be-
doeld in artikelen 480 e.v., ter zake van de gehele opbrengst die uit deze ver-
mogensbestanddelen is verkregen. Een vergel i jkbare regel voor onroerende 
zaken is opgenomen in het n ieuwe artikel 507a. 

Evenals in het vor ige artikel is ook hier een uitzondering gemaakt voor het 
geval een derde reeds een recht op de vorder ing tot vergoeding heeft ver-
kregen, dat de beslaglegger moet eerbiedigen. Dat doet zich in beginsel voor 
als op de vorder ing een pandrecht rust; de beslaglegger zal immers de be-
slagen goederen slechts met instandhouding van het pandrecht mogen ver-
kopen. Anders gaat het echter als de pandhouder zelf tot executie overgaat. 
De beslaglegger zal dan immers krachtens artikel 3.9.2.14 Nieuw B.W. in ver-
b inding met artikel 490b in de opbrengst mee kunnen delen. In zoverre bli jft 
het beslag van betekenis en komt het derhalve ook krachtens artikel 455a op 
de vorder ing te rusten. 

Onder de hier bedoelde rechten van derden valt niet ook een derdenbe-
slag, door een andere schuldeiser van de geëxecuteerde op de vorder ing ge-
legd. Hierop heeft de verwi jz ing in het tweede lid naar artikel 478 betrekking. 
Indien op de vorder ing reeds derdenbeslag gelegd blijkt te zi jn, of nader-
hand alsnog daarop derdenbeslag word t gelegd, word t ook het onderhavige 
beslag in zoverre als een derdenbeslag behandeld dat degene die de vergoe 
d ing verschuld igd is, deze aan de in artikel 478 bedoelde deurwaarder moet 
vo ldoen en dat met het betaalde verder moet worden gehandeld overeen-
komst ig de regels betreffende derdenbeslag. Dit brengt onder meer mee, 
dat hetgeen van de derde is geïnd en hetgeen de in beslag genomen zaken 
bij verkoop hebben opgebracht , zo nodig gescheiden moet worden gehou-
den, opdat op ieder van beide opbrengsten de artikelen 480 e.v. afzonderli jk 
kunnen worden toegepast. A ldus hoeft de verdel ing van de opbrengst van 
de zaken niet op die van de voormelde vorder ingen te wachten, wanneer de 
laatste mocht bl i jken meer t i jd in beslag te nemen dan de eerste. 
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Indien de derde weigert de vorder ing aan de deurwaarder te vo ldoen, zal 
de executant volgens de gewone regels een vorder ing tot nakoming tegen 
hem kunnen instel len, strekkende tot vo ldoening aan de deurwaarder ten 
behoeve van de gezamenli jke belanghebbenden bij de executie. Deze oplos-
sing past bij de onderhavige f iguur die neerkomt op een vereenvoudigd der-
denbeslag op één bepaalde vorder ing. Dezelfde oplossing is uitdrukkeli jk in 
de wet neergelegd voor het vereenvoudigd derdenbeslag van de artikelen 
479b e.v. Men zie artikel 479f. 

Evenals in artikel 455 lid 2, word t ook hier in het tweede lid mede naar de 
artikelen 475c en 476 verwezen. In dit verband moge met een verwi jz ing 
naar de toel icht ing op artikel 455 worden volstaan. 

Tenslotte verdient nog opmerk ing dat het onderhavige artikel degene die 
beslag op de zaken heeft gelegd, niet belet om op de vorder ing tot vergoe-
ding afzonderli jk derdenbeslag te leggen, zonodig met opheff ing van het 
eerder gelegde beslag, voor zover dit krachtens het onderhavige artikel me-
de op de vorder ing tot vergoeding rust. Ook hierin stemt het onderhavige ar-
tikel met het vor ige overeen. 

Artikel 456. Dit artikel heeft verschil lende wi jz ig ingen ondergaan. In de 
eerste plaats houdt de nieuwe redactie, anders dan de huidige, niet alleen 
rekening met het geval dat een ander eigenaar van de zaak beweert te zi jn, 
maar ook met de gevallen dat hij een recht op of een aandeel in de zaak pre-
tendeert, zulks in een termino log ie die aansluit zowel bij die van de voor-
gaande artikelen als bij die van artikel 3.9.1.6b lid 2 Nieuw B.W. Het voormel -
de recht kan een beperkt zakelijk recht zijn (artikel 3.1.1.7), maar ook bij voor-
beeld een retentierecht. 

Het huidige tweede lid is verval len in verband met het nieuwe artikel 438. 
Hetzelfde geldt voor de in het huidige lid 1 verval len eis van dagvaarding 
van zowel de executant als de geëxecuteerde; men zie artikel 438 lid 5. Het 
vereiste van de betekening aan de bewaarder is eveneens verval len, zulks in 
verband met het verval len van de verpl ichte aanwijzing van een bewaarder. 

Het tweede lid dat overeenkomt met het huidige derde l id, heeft ten op-
zichte daarvan enige redactionele wi jz igingen ondergaan, die niet van we-
zenlijke betekenis zi jn. 

Artikel 456a. Dit artikel v o r m t é é n ui twerking van het bepaalde in de leden 
2 e.v. van artikel 3.4.2.3a Nieuw B.W. - dat in de plaats komt van het huidige 
artikel 2014 B.W. - voor het geval op de zaak beslag is gelegd. Een onverkor-
te toepassing van artikel 3.4.2.3a is in dit geval niet goed mogeli jk, met name 
niet voor wat betreft het «terugkooprecht» van de leden 2 en 3. Deze leden 
brengen immers mede dat degene die de zaak terugvordert , aan de geëxe-
cuteerde zou moeten vergoeden wat deze voor de zaak heeft betaald. Maar 
door het beslag heeft niet de geëxecuteerde maar veeleer de executant be-
lang bij een voor de geëxecuteerde zo gunst ig mogel i jke afwikkel ing, terwi j l 
de executant voor wat betreft de rechten van de geëxecuteerde en met name 
de hoogte van de door deze betaalde tegenprestatie geheel van diens inl ich-
t ingen afhankelijk is. 

Verder behoort de opvorder ing door degene die de zaak terugvordert , ook 
afgezien van het voorgaande, zich niet buiten de executant om te kunnen af-
spelen, en ook niet meer na de verkoop ter executie te kunnen geschieden, 
wi l de executant niet aan een vorder ing wegens wanprestat ie jegens de ko-
per ter executie bloot komen te staan. 

In het eerste lid van het nieuwe artikel word t daarom bepaald dat degene 
die recht op de hier bedoelde overdracht heeft, deze tot op het t i jdst ip van de 
verkoop van de executant en de geëxecuteerde kan verlangen. In het tweede 
lid word t voorts bepaald dat de vergoeding c.q. de in artikel 3.4.2.3a bedoel-
de zekerheid moet worden betaald of verschaft aan de deurwaarder die het 
beslag heeft gelegd en dat het beslag mede op het aan de deurwaarder al-
dus betaalde o f t e betalen bedrag rust. Dit bedrag word t , in afwi jk ing van ar-
tikel 3.4.2.3a lid 3, gesteld op wat de zaak bij executie naar schatt ing zou neb-
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ben opgebracht tot ten hoogste het bedrag van de vordering waarvoor het 
beslag ligt. De executant is derhalve voor de vaststelling van hetgeen door 
degene die de zaak terugvordert, vergoed moet worden, niet op de mede-
werking van de geëxecuteerde aangewezen. Voor het schatten van het be-
drag van deze vergoeding kan zonodig een deskundige worden ingescha-
keld, bij gebreke van overeenstemming langs de weg van artikel 438. 

Denkbaar is echter dat het aldus vastgestelde bedrag lager uitkomt dan 
waar de geëxecuteerde zonder het beslag recht op zou hebben gehad. Men 
denke aan het geval van een gebruikte auto, die de geëxecuteerde voor een 
bepaald bedrag had gekocht, terwijl op het tijdstip van het beslag deexecu-
tiewaarde van de auto als gevolg van het verdere gebruik daarvan tot bene-
den de voormelde koopprijs is gedaald. De geëxecuteerde heeft dan recht 
op het verschil tussen deze prijs en wat aan de deurwaarder verschuldigd is, 
mits hij binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde vordering al of 
niet opgave van de hem toekomende vergoeding doet. Degene die de zaak 
terugvordert dient immers op korte termijn te weten tegen welk bedrag hij 
de zaak terug kan krijgen, opdat hij kan beoordelen of hij daartoe gebruik zal 
maken van zijn recht. 

Dit laat zich illustreren aan de hand van een cijfervoorbeeld. De te ver-
wachten opbrengst van de zaak bij executie bedraagt f 7000,-. De geëxecu-
teerde heeft de zaak verkregen tegen een tegenprestatie van f 9000,-. Het 
tweede lid leidt er in deze situatie toe dat degene die overdracht van de zaak 
vordert f 7000,- aan de deurwaarder betaalt, welk bedrag verder geldt als 
opbrengst van de zaak. Zonder executie zou de geëxecuteerde uit hoofde 
van artikel 3.4.2.3a lid 3 recht hebben gehad op de voormelde f 9000,-. Hij is 
als gevolg van de betaling aan de deurwaarder voor een vordering van 
f 7000,-jegens de beslaglegger gekweten. Hij heeft derhalve nog rechtop 
f 2000-. 

Een soortgelijke situatie kan zich voordoen als niet de te verwachten op-
brengst onder het bedrag van de tegenprestatie ligt, maar de vordering op 
de beslaglegger. Men denke aan het geval dat de te verwachten opbrengst 
f 10000,- bedraagt, maar de vordering van de beslaglegger f 7000,-. Dit laat-
ste bedrag is dan beslissend voor wat door degene die overdracht van de 
zaak vordert, aan de deurwaarder moet worden voldaan. 

Als niet terstond vaststaat wat degene die overdracht vordert, aan de 
deurwaarder c.q. de geëxecuteerde moet betalen, dan is de meest prakti-
sche oplossing dat voorlopig zekerheid wordt gesteld, wat artikel 3.4.2.3a lid 
3 toelaat. 

Het derde lid stelt de executant in staat om degene die recht op overdracht 
heeft, te dwingen binnen redelijke termijn zijn standpunt te bepalen. Krach-
tens zijn algemene bevoegdheid uit artikel 434 zal ook de deurwaarder be-
voegd zijn deze termijn te stellen. 

Zijn er meer beslagen op de betreffende zaak gelegd, dan vindt het artikel 
ten aanzien van ieder der beslagleggers toepassing, zodat de vordering tot 
overdracht tegen al deze beslagleggers moet worden gericht en voor de be-
paling van het bedrag dat aan de deurwaarder dient te worden voldaan, 
moet worden gelet op de bedragen van alle vorderingen waarvoor het be-
slag is gelegd. 

Een bepaling als die van het tweede lid van het vorige artikel is hier niet 
opgenomen. Indien degene die overdracht vordert, daarvoor in het geheel 
geen grond had, kan dat lid analogisch worden toegepast. Maar degene die 
recht op overdracht meent te hebben, behoort niet door de vrees tot schade-
vergoeding te worden veroordeeld, te worden weerhouden om zijn in het 
eerste lid bedoelde verlangen kenbaar te maken en zich te doen inlichten 
omtrent het bedrag tegen betaling waarvan hij zijn recht zou kunnen uitoefe-
nen. 

Artikel 457. Onder Algemeen bij deze afdeling is reeds uiteengezet waar-
om de figuren van oppositie tegen afgifte van kooppenningen en proces-
verbaal van vergelijking in de thans voorgestelde tekst zijn vervallen en dat 
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in de plaats daarvan tweede en volgende beslagen op de eenmaal in beslag 
genomen zaken mogelijk zijn gemaakt. De nieuwe artikelen 457-459 geven 
daaromtrent enige regels, die ertoe leiden dat de rechtsgevolgen van een 
opvolgend beslag in de praktijk weinig van die van een oppositie tegen afgif-
te van kooppenningen zullen verschillen. 

In artikel 457, eerste lid, wordt voorop gesteld dat de tweede en volgende 
beslagen gelegd kunnen worden tot op het tijdstip van de verkoop door de 
eerste beslaglegger, een regel die naar huidig recht ook voor oppositie 
geldt. Het is uiteraard van belang dat de deurwaarder en een eventuele ge-
rechtelijke bewaarder zo spoedig mogelijk van het tweede beslag op de 
hoogte komen, zowel voor de eerste beslaglegger die met de tweede de op-
brengst zal moeten delen of in geval van een voorrecht zelfs bij deze achter 
kan staan, als voor de tweede beslaglegger die zal willen voorkomen dat de 
eerste uit onwetendheid de executie geheel buiten hem om afwikkelt. Daarom is 
bepaald dat onverwijld de in de tweede zin vermelde gegevens aan de voor-
melde deurwaarder en de eventuele bewaarder moeten worden betekend. 
Blijft de betekening uit, dan is daaraan evenwel geen nietigheid van het 
tweede beslag verbonden. Wel zal de tweede beslaglegger schadevergoe-
ding verschuldigd kunnen zijn, bij voorbeeld als hij door zijn nalatigheid 
oponthoud veroorzaakt en dit tot schade leidt. 

Uit de vermelding van de betekening aan de bewaarder volgt tevens dat, 
ook nadat de zaken in bewaring zijn gegeven, daarop overeenkomstig de on-
derhavige afdeling opnieuw beslag kan worden gelegd. Dat behoeft dan dus 
niet in de vorm van derdenbeslag te geschieden; verg. artikel 461 d, dat op 
dit punt een meer beperkte regel bevat. 

Ook kan overeenkomstig deze afdeling beslag worden gelegd op de vor-
deringen die overeenkomstig artikel 455a of artikel 456a voor de oorspron-
kelijk in beslag genomen zaken in de plaats zijn getreden; zie het tweede lid 
van het artikel. Aangezien in geval er in het geheel geen zaken meer over 
zijn, geen verkoop meer hoeft plaats te vinden, is als uiterste tijdstip waarop 
het beslag nog plaats kan vinden het tijdstip gekozen waarop alle bovenbe-
doelde vorderingen zijn voldaan. Dat beslag op een zodanige vordering 
wordt gelegd, behoeft overigens niet de bedoeling van de tweede beslagleg-
ger te zijn. Men denke aan het geval dat hij niet weet dat de beslagen zaak na 
het eerste beslag beschadigd is geraakt en te dier zake een aan de tweede 
beslaglegger niet bekende vordering op een verzekeraar bestaat. Ook deze 
wordt dan door het beslag getroffen. Bij de in de tweede zin van lid 2 bedoel-
de formaliteiten moet worden gedacht aan die van de artikelen 440,443, 
455a en 457 lid 1. 

Het tweede beslag zal ook een conservatoir beslag kunnen zijn. Dat wordt 
niet met zoveel woorden in artikel 457 bepaald, maar volgt uit de algemene 
bewoordingen van dat artikel, waarop in artikel 458 wordt voortgebouwd. 
Om alle misverstand uitte sluiten is een verwijzing naar artikel 457 in artikel 
712 opgenomen. 

Men lette er tenslotte op dat het onderhavige tweede beslag, te leggen tot 
de in dit artikel vermelde tijdstippen (verkoop van de zaken, resp. inning van 
de vorderingen), moet worden onderscheiden van het ook nadien nog mo-
gelijke beslag op de opbrengst van de executie, waarvan in de artikelen 480 
e.v. sprake is. Het gaat daar om derdenbeslag op hetgeen van de opbrengst 
aan de geëxecuteerde zal blijken toe te komen, niet om een beslag dat met 
het oorspronkelijke beslag op de zaken zelf gelijkgesteld mag worden. 

Artikel 458. Het eerste lid geeft een regel die overeenkomt met het huidi-
ge artikel 513 lid 1 en tot hetzelfde resultaat leidt als zou worden verkregen 
door in plaats van een tweede beslag slechts oppositie tegen afgifte van 
kooppenningen toe te laten; men zie ook het nieuwe artikel 478. 

Het tweede lid houdt rekening met de situatie dat op de in beslag geno-
men zaak een beperkt recht rust dat de eerste beslaglegger moet eerbiedi-
gen, maar een latere beslaglegger niet. Men denke aan het geval dat beslag 
is gelegd voor een concurrente vordering op een zaak die bezitloos aan een 
andere schuldeiser is verpand, doch dat vervolgens een tweede beslag 
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wordt gelegd door een schuldeiser wiens vordering is bevoorrecht krach-
tens artikel 3.10.3.3 Nieuw B.W. en tegen wie op grond van lid 2 van dat arti-
kel het pandrecht derhalve niet kan worden ingeroepen. Het tweede lid van 
artikel 458 geeft in een zodanig geval aan de tweede beslaglegger de be-
voegdheid om door betekening van een desbetreffende mededeling aan de 
eerste beslaglegger, aan de geëxecuteerde en aan de beperkt gerechtigde te 
bewerken dat de zaak vrij van het pandrecht wordt verkocht. Dat de pand-
houder een recht van hogere rang dan dat van de eerste beslaglegger heeft, 
zal dan tot uiting komen bij de verdeling van de opbrengst, waarbij de twee-
de beslaglegger vóór de pandhouder zal gaan en de pandhouder weer voor 
de eerste beslaglegger. 

Het beperkte recht kan ook een vruchtgebruik zijn. Wordt de zaak krach-
tens de onderhavige bepaling vrij van het vruchtgebruik verkocht, dan zal ar-
tikel 3.10.1.3d Nieuw B.W. van toepassing zijn en derhalve ookde vruchtge-
bruiker van de opbrengst kunnen meedelen op een wijze die vergelijkbaar is 
met die waarop in het vorige voorbeeld de pandhouder dit deed. 

Een beperkt gerechtigde tot wie een betekening als in dit lid bedoeld 
wordt gericht, kan, indien hij meent dat zulks ten onrechte geschiedt, langs 
de weg van artikel 456 tegen de voorgenomen executie in onbezwaarde 
staat opkomen. 

Artikel 459. Dit artikel bevat een regeling, vergelijkbaar met die van de 
huidige artikelen 460 en 461, met dien verstande dat de latere beslaglegger 
die de executie wil overnemen, aan de treuzelende eerste beslaglegger eerst 
nog een termijn moet stellen waarbinnen hij alsnog tot verkoop kan over-
gaan, en dat geen behoefte is aan een bijzondere regel voor het geval van 
opheffing van het oudste beslag in de trant van artikel 461, aanhef van het 
eerste lid. Wordt het oudste beslag opgeheven, dan wordt immers vanzelf 
het volgende beslag het oudste. 

De artikelen 458 en 459 houden, evenals artikel 457, mede rekening met 
conservatoire beslagen, die als executoriale beslagen gelden, zodra zij 
krachtens het nieuwe artikel 704 in de executoriale fase zijn gekomen. 

Bij het laatste lid zie men onder Algemeen bij dit Boek, punt 4, alsmede bij 
de artikelen 429a-429t. Men lette er op dat het hier bedoelde verzoekschrift 
krachtens artikel 429d lid 4 ook door een deurwaarder kan worden inge-
diend. 

Artikel 461a. Dit artikel regelt de bevoegdheid van de pandhouder tot 
overneming van de executie, die in de artikelen 3.9.2.10,13 en 14 Nieuw 
B.W. reeds wordt verondersteld en overeenkomt met de soortgelijke be-
voegdheid die reeds in het huidige recht aan de hypotheekhouder toekomt. 
Het is evenwel niet nodig geoordeeld met het oog op deze overneming ge-
heel dezelfde formaliteiten voor te schrijven als welke voorde overneming 
door een hypotheekhouder in het huidige recht en ook krachtens de artike-
len 508, 509 en 544 gelden. Voor de onderhavige executie zijn ook verder 
weinig formaliteiten voorgeschreven. Bovendien heeft een voorschrift dat 
de pandhouder van de voorgenomen uitwinning in kennis moet worden 
gesteld, geen zin, nu de beslaglegger niet behoeft te weten of en zo ja, van 
wie op de zaak een pandrecht rust, en hij zich daaromtrent ook geen zeker-
heid kan verschaffen, zoals degene die beslag legt op een onroerende zaak 
en de openbare registers kan raadplegen, dit wèl kan ten aanzien van de 
vraag of op die zaak hypotheken rusten. 

Artikel 461b. Dit artikel bevat een soortgelijke regel als het huidige artikel 
512 voor hypotheek, in de thans voorgestelde tekst terug te vinden in artikel 
545. 

Artikel461c. Dit artikel geeft aan welke weg de pandhouder moet volgen, 
indien op de in beslag genomen zaken een pandrecht als bedoeld in artikel 
3.9.2.14a rust, dat de schuldeiser in staat stelt deze zaken tezamen te execu-

Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16 593, nr. 3 4? 



teren met een onroerende zaak waarop hij hypotheek heeft. Buiten twijfel is 
gesteld dat deze executie dan geschiedt overeenkomstig de artikelen 
544-548 betreffende executie door een hypotheekhouder. 

Artikel 461d. Dit artikel regelt de verhouding tussen het beslag van deon-
derhavige afdeling en het beslag onder een derde, bedoeld in artikelen 475 
e.v., zulks op een wijze die aansluit bij hetgeen voortvloeit uit de huidige 
rechtspraak; men zie H.R. 4 mei 1951, N.J. 1951, 525. Op een zaak die zich 
onuer een derde bevindt, kan beslag overeenkomstig de onderhavige afde-
ling woi den gelegd. Maakt de derde geen bezwaar, dan kunnen verder de re-
gels van deze afdeling worden gevolgd. Geeft de derde echter te kennen dat 
hij een beslag in deze vorm niet wenst of dat hij geen beslag hoeft te dulden 
wegens een recht dat hemzelf ten aanzien van de zaak toekomt, dan zal de 
beslaglegger de regels betreffende derdenbeslag moeten volgen. Het beslag 
geldt dan als een uitsluitend op deze zaken gelegd derdenbeslag, mits bin-
nen drie dagen nadat het is gelegd, aan de derde een formulier als bedoeld 
in artikel 475 lid 2 is betekend. Aldus wordt bereikt dat niet de derde, door 
het aanvankelijke beslag gewaarschuwd, de zaken vrijelijk aan de geëxecu-
teerde kan afdragen, omdat hij dit beslag als niet geldig naast zich neer kan 
leggen. Indien de derde niet ruim binnen de voormelde termijn van drie da-
gen verklaart tegen afwikkeling overeenkomstig de onderhavige afdeling 
geen bezwaar te hebben, doet de executant die niet het risico wil lopen dat 
de derde bezwaar gaat maken op een tijdstip dat deze termijn reeds is verlo-
pen en dus geen tijdige betekening meer kan plaatsvinden, er verstandig 
aan om terstond de weg van het onderhavige derdenbeslag in te slaan. 

Ten slotte verdient nog opmerking dat, als onder de derde reeds ten laste 
van dezelfde schuldenaar derdenbeslag was gelegd, zich het geval van arti-
kel 478 voordoet, zodat reeds om die reden de regels van het derdenbeslag 
toegepast dienen te worden. Hetzelfde geldt, wanneer na een beslag als be-
doeld in artikel 461d derdenbeslag wordt gelegd en de derde toen de zaak 
nog onder zich had. 

Artikel 462. Dit artikel heeft een aantal wijzigingen van ondergeschikte 
aard ondergaan. In de eerste plaats loopt de termijn waarbinnen geen ver-
koop plaats mag vinden, in de thans voorgestelde redactie vanaf de dag van 
de betekening van het procesverbaal, bedoeld in artikel 443, en niet vanaf de 
dag der inbeslagneming. Eerst uit dit proces-verbaal kan de geëxecuteerde 
immers vernemen welke zaken in beslag genomen zijn, zodat hij eerst dan 
kan overzien welke zaken hij eventueel wil trachten te lossen. 

Voorts is deze termijn verlengd tot vier weken ten einde te voorkomen dat 
de executie zich geheel kan afspelen gedurende een vacantie van gebruike-
lijke duur van de geëxecuteerde. Aldus wordt tegemoet gekomen aan een 
moeilijkheid die zich in de huidige praktijk herhaaldelijk heeft voorgedaan. 

De termijn van veertien dagen waarbinnen de verkoop moet plaatsvinden, 
is geschrapt. Zij is in strijd met de eisen van de praktijk. Zo behoort de execu-
tant, indien de geëxecuteerde een rechtsmiddel heeft ingesteld, met hand-
having van het beslag te kunnen afwachten, of dit succes heeft, ook als dit 
rechtsmiddel de tenuitvoerlegging niet schorst, omdat de uitspraak uitvoer-
baar bij voorraad is verklaard. Meent de geëxecuteerde dat het beslag aldus 
onnodig lang blijft liggen, dan kan hij daartegen opkomen langs de weg van 
artikel 438, tweede lid. 

Voorts is in het eerste lid, evenals elders, «kosten, schaden en interessen» 
vervangen door: schadevergoeding. 

Ten slotte zijn in het tweede lid de «opposanten» geschrapt, in verband 
met de schrapping van de figuur van oppositie tegen afgifte van kooppen-
ningen en is verduidelijkt dat de bevoegde rechter de president van de recht-
bankis. 

Artikel 463. Het huidige eerste lid van dit artikel bepaalt dat de verkoop 
op de plaats van de inbeslagneming zelf zal geschieden, tenzij de betrokke-
nen anders zijn overeengekomen of de rechtbank anders heeft bepaald. De-
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ze regeling is niet praktisch en verdraagt zich niet goed met het voorgestelde 
artikel 446, dat de deurwaarder de bevoegdheid geeft de zaken, in afwach-
ting van de verkoop, in gerechtelijke bewaring te geven. Daarom wordt 
voorgesteld dat de deurwaarder bepaalt waar binnen zijn ambtsgebied de 
verkoop zal worden gehouden. Aldus wordt het mogelijk de verkoop bij ver-
schillende executies gecombineerd te doen plaatsvinden in een venduhuis. 
Tegen de bepaling door de deurwaarder kan de meest gerede partij ingevol-
ge het volgende artikel opkomen. 

Het tweede lid is aangepast aan de redactie van artikel 3.9.2.11 lid 2 Nieuw 
B.W. betreffende de executie door een pandhouder. 

In lid 3 is de bevoegdheid van de rechtbank gewijzigd in de bevoegdheid 
van de president van de rechtbank, hetgeen meer in overeenstemming is 
met de aard van de onderhavige beschikking; zie ook de artikelen 459 lid 3, 
461 b, 462 lid 2,463a en een groot aantal overeenkomstige bepalingen bij 
andere beslagen waarin aan de president vergelijkbare bevoegdheden zijn 
toegekend. Het slot van het huidige derde lid is opgegaan in het volgende ar-
tikel. 

Artikel 463a. Ingevolge dit nieuwe artikel worden geschillen over de in-
houd van de veilconditiën, over de wijze van verkoop of over dag, uur en 
plaats daarvan beslecht door de president van de rechtbank op verzoek van 
de meest gerede partij of de deurwaarder. Een termijn waarbinnen het ver-
zoek moet worden ingediend is niet opgenomen. Indien de president meent 
dat het verzoek als een vertragingsmanoeuvre moet worden opgevat, kan hij 
het terstond afwijzen. 

Artikel 463b. Dit artikel strekt ertoe onnodige vertraging van de executie 
door verzoekschriften als bedoeld in de artikelen 462 lid 2,463 lid 3 en 463a 
te voorkomen. Men zie ook onder Algemeen bij dit boek, punt 4, en bij de ar-
tikelen 429a-429t. 

Men lette er voorts op dat de hier bedoelde verzoekschriften krachtens ar-
tikel 429d lid 4 ook door de deurwaarder kunnen worden ingediend. 

Artikel 464. In dit artikel zijn woordkeus en spelling gemoderniseerd. Het 
tweede lid is aangepast aan de mogelijkheid dat de verkoop niet ten huize 
van de geëxecuteerde plaatsvindt; zie artikel 463, eerste lid. Ook is rekening 
gehouden met de mogelijkheid dat lid 1 geen duidelijke plaats aanwijst. 

Artikel465. De redactie is aangepast aan die van het nieuwe artikel 449. 
De rechtbank is vervangen door de president van de rechtbank, die beslist 
op verzoek van de meest gerede partij. 

In een nieuw tweede lid is hogere voorziening uitgesloten. Men zie onder 
Algemeen bij dit boek, punt 4, en bij de artt. 429a-429t. Aandacht verdient 
voorts dat artikel 429d lid 4 van toepassing is. 

Artikel 466. De eerste twee leden zijn gehandhaafd. Het tweede lid wordt 
gerechtvaardigd door de kosten die een advertentie ook in de huidige tijd 
meebrengt. Het derde lid is geschrapt. Het doelde op figuren als die van een 
plaatselijke omroeper, die echter uit de tijd zijn. 

Artikel 467. Het bepaalde omtrent «afkondiging» welke term in de voor-
gaande artikelen slechts in het geschrapte derde lid van artikel 466 wordt ge-
bezigd, is vervallen. 

Artikel 468. Dit sanctieloze artikel is geschrapt. 

Artikel 469. In het eerste lid is aangegeven dat betaald moet worden in 
handen van de deurwaarder. Dit is van belang omdat het belet dat een be-
voegdheid van de executant kan ontstaan om, nadat hij zich uit de opbrengst 
heeft voldaan, een andere vordering dan waarvoor hij beslag heeft gelegd. 
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te verrekenen met het door hem af te dragen restant van deze opbrengst. 
Deze regel houdt voorts verband met het bepaalde in artikel 480, waarin 
wordt geregeld hoe de deurwaarder verder met de opbrengst moet hande-
len. 

In de leden 3-4 zijn in een meer beknopte redactie dezelfde regels als 
thans opgenomen. 

Artikel 470. In dit artikel zijn slechts enige redactionele wijzigingen aan-
gebracht, onder meer verband houdende met de schrapping van de figuur 
van de oppositie tegen afgifte van kooppenningen. 

Artikelen 471-473. De schrapping van deze artikelen is onder Algemeen 
bij deze afdeling reeds toegelicht. 

Artikel 474. Deleden 2-4 zijn geschrapt. Hoe de deurwaarder met de op-
brengst moet handelen, wordt thans geregeld in artikel 480. Het huidige der-
de en vierde lid beogen misstanden tegen te gaan die nu niet meer behoe-
ven te worden gevreesd. Bovendien staat het derde lid dat een merkwaardi-
ge tegenstelling vormt tot het huidige artikel 537e dat bij onroerende goede-
ren precies het omgekeerde bepaalt, op gespannen voet met artikel 40 Wet 
belastingen rechtsverkeer: indien overeenkomstig artikel 463 lid 2 effecten 
worden verkocht zal een koper die effectenhandelaar is, in elk geval beurs-
belasting moeten betalen. 

Wat het eerste, thans enige, lid betreft, hier wordt gesproken van «op-
brengst» in plaats van «koopschat», omdat mede moet worden gedacht 
aan hetgeen wordt geïnd uit de vorderingen bedoeld in de artikelen 455, 
455a en 456a. Bovendien stemt deze terminologie overeen met die van het 
Nieuw B.W.; men zie bijv. de artikelen 3.9.2.14,3.9.4.16, 3.10.1.2 lid 1 en 
3.10.1.3d. 

Tot uiting is voorts gebracht dat de deurwaarder uit de opbrengst de exe-
cutiekosten betaalt. Deze betaling geschiedt derhalve vóór de verdeling on-
der de belanghebbenden, geregeld in de artikelen 480 e.v. Aldus krijgen de 
kosten van executie een bevoorrechte positie, die de behoefte aan een af-
zonderlijk voorrecht ter zake van deze kosten wegneemt, een stelsel dat in 
het Nieuw B.W. is neergelegd in de bovengeciteerde bepalingen uit Boek 3, 
en dat in de onderhavige bepaling en in de artikelen 477 lid 2, eerste zin, 485 
en 526 verder wordt uitgewerkt. Men zie de toelichting Meijers op Boek 3 
Nieuw B.W., p. 289-290 en de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer 
betreffende Boek 3 bij artikel 3.10.1.2. 

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. Dit artikel bevat een regeling voorde uitwinning van rechten 
aan toonder of order. In het huidige recht ontbreekt een zodanige regeling. 
Wel bevat het huidige artikel 474a regels voor de uitwinning van effecten 
aan toonder, maar voor het overige kan slechts de weg worden gevolgd van 
de artikelen 471 e.v., aangenomen ten minste dat het recht aan toonder of 
order als een «inschuld» kan worden beschouwd. 

Het nieuwe artikel voorziet in deze lacune door voorop te stellen dat het 
beslag op alle rechten aan toonder of order geschiedt door beslag op het pa-
pier en dat de Eerste Afdeling daarop van overeenkomstige toepassing is, 
een stelsel dat overeenkomt met wat krachtens het huidige artikel 474a 
reeds voor effecten aan toonder geldt, en ook aansluit bij wat in artikel 
3.4.2.6 Nieuw B.W. omtrent de overdracht van rechten aan toonder of order 
is bepaald. 

De verdere afwikkeling van dit beslag kan op twee wijzen geschieden. In 
de eerste plaats kan ook verder de weg van de vorige afdeling worden ge-
volgd, die leidt tot een openbare verkoop van het papier op de voet van arti-
kel 463. In de tweede plaats kan ook de weg worden gevolgd van een der-
denbeslag, waarbij de Tweede Afdeling (artikelen 475 e.v.) toegepast zal 
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moeten worden. Deze weg zal vooral zin hebben als de derde het recht aan 
toonder of order betwist en dus van verkoop van dat recht geen redelijke op-
brengstte verwachten is. Een zodanig derdenbeslag is echter niet mogeli jk-
en zou bij gebreke van macht over het papier ook geen zin hebben - , als niet 
eerst het papier zelf in beslag genomen is. 

Een bepaling als het huidige artikel 472 is in dit verband niet wenselijk. 
Blokkering van de vordering dient bij de onderhavige rechten te geschieden 
door blokkering van het papier. Als dit in handen van de executant is, zal de 
derde zich niet meer door betaling aan de geëxecuteerde kunnen bevrijden; 
men zie de artikelen 6.1.6.17a, 6.1.10. 5, 7.19.6.2 en 7.20.4.7. 

Het tweede iid van het voorgestelde artikel vult een in het huidige recht 
bestaande lacune ten aanzien van rechten aan order op. 

Het derde lid is ontleend aan het huidige artikel 473. De woorden «en van 
al hetgeen kan dienstig zijn om dezeiver waarde te doen kennen» zijn daarbij 
niet overgenomen. Zij passen niet bij een executoriale verkoop waarbij de 
koper krachtens artikel 7.1.2.8 Nieuw B.W. zich in beginsel er niet op kan be-
roepen dat de zaak behept is met een last of beperking die er niet op had mo-
gen rusten of dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt. 

Artikel 474aa. Dit artikel bevat de materie van het huidige artikel 474a 
voor zover het geen effecten aan toonder betreft, die in de nieuwe tekst on-
der artikel 474a blijven vallen. In verband daarmee diende het eerste lid iets 
anders te worden ingekleed. 

Artikel 474b. Dit artikel bevat de materie van de eerste twee leden van het 
huidige artikel 474b, zij het dat deze is uitgebreid tot alle rechten aan toonder 
of order. Evenals in de artikelen 455, 455a, 507 en 507a is verduidelijkt dat er 
een verplichting tot verantwoording en afdracht van de hier bedoelde baten 
aan de deurwaarder bestaat, waarvan de executant zonodig nakoming kan 
vorderen, alsmede dat de rechten van derden, die de executant moet eerbie-
digen, in acht moeten worden genomen. Ook het nieuwe derde lid sluit bij 
het bepaalde in die artikelen aan. Hier moge in dit verband worden volstaan 
met te verwijzen naar hetgeen reeds ter toelichting van artikel 455a daarom-
trent is aangetekend. 

Het tweede lid is mede afgestemd op rechten aan order en iets anders ge-
formuleerd ten einde beter te doen uitkomen dat de bepaling in de eerste 
plaats beoogt de schuldenaar te beschermen tegen wie het recht aan toon-
der of order wordt uitgeoefend. Of de baten, in geval het papier in verkeerde 
handen geraakt is, onder het beslag vallen, zal afhangen van de goede trouw 
van degene die het papier verkreeg. Deze goede trouw zal immers mee-
brengen dat hij rechthebbende op het papier en daarmee op het betreffende 
recht is geworden, zodat hij bevoegd was ondanks het beslag tot inning over 
te gaan, zowel van de hoofdsom als van de eventuele «baten» (rente of divi-
dend). Int bijv. de geëxecuteerde zelf, dan zal hij het geïnde aan de executant 
moeten afdragen, of zich anders schuldig maken aan overtreding van artikel 
198 van het Wetboek van Strafrecht. Dit alles behoeft echter niet in hetarti-
kel zelf uitgedrukt te worden, maar volgt uit de algemene regels betreffende 
toonder- en orderpapier, met name artikel 3.4.2.6 in verbinding met de arti-
kelen 3.4.2.3a lid 1 en 6.2.1.4a Nieuw B.W. Opmerking verdient daarbij nog 
dat het huidige artikel 474b, tweede lid, waar deze materie wèl ter sprake 
wordt gebracht, weinig gelukkig is geformuleerd. 

Artikel474ba. Dit artikel bevat een overeenkomstige bepaling als het hui-
dige artikel 474b, derde lid. Rekening is gehouden met het feit dat er in de 
thans voorgestelde tekst niet altijd een bewaarder is. De bepaling geldt in 
haar nieuwe redactie voor alle goederen als bedoeld in het vorige artikel. 

Artikel 474bb. Zoals onder Algemeen bij het onderhavige Boek, punt 2, 
reeds is uiteengezet, beoogt dit artikel de executie te regelen van alle groe-
pen van goederen waarvoor geen uitdrukkelijke regel in de wet is opgeno-
men, zoals artikel 3.4.2.7a dat voor overdracht van goederen doet. Ter zake 
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van al deze goederen word t de Eerste Afdel ing van overeenkomst ige toe-
passing verklaard, zodat de executie u i tmondt in verkoop overeenkomst ig 
artikel 463. Dit stelsel sluit in zoverre aan bij het huidige recht dat daar de 
Eerste Afdel ing van toepassing is op executie van alie «roerende goederen», 
een omschr i jv ing die zeer heterogene groepen van vermogensreenten o m -
vat die in het n ieuwe recht door artikel 474bb worden bestreken. In zoverre 
brengt het artikel dus geen wi jz ig ing in de bestaande toestand. 

In het eerste lid zijn rneae de niet opeisbare rechten waarop derdenbeslag 
mogel i jk is, vermeld . Zij zouden anders ui tslui tend door de Tweede Afdel ing 
worden beheerst, zodat de executant in verband met artikel 477, derde l id, 
steeds op de opeisbaarheid van de vorder ing zou moeten wachten en deze 
niet voor haar contante waarce zou kunnen verkopen. Het vierde lid waakt 
tegen misbruik van deze wijze van u i tw inn ing , die soms voor de geéxecu-
teerde onredeli jk nadelig kan uitval len. De president is die, bedoeld in artikel 
438 lid 2. 

Het tweede lid spreekt voor zichzelf. Het derde iid bevat een iegel die reke-
ning houdt met de mogel i jkheid dat het recht tegen een derde moet worden 
ui tgeoefend. 

Eerste Afdel ing B. Van executoriaal beslag op aandelen op naam in naam-
loze vennootschappen en besloten vennootschappen me t beperkte aan-
sprakelijkheid 

Algemeen. Deze afdeling aie is ingevoegd bij de Wet van 7 september 
1972, S 483, is slechts op enkele punten gewi jz igd, voornamel i jk door aan-
passing van de eerste drie leden van artikel 474c aan cie vergel i jkbare bepa 
l ingen betreffende het leggen van beslag op andere goederen, en door in-
voeging van de nieuwe artikelen 474ga en 474i. Hieronder zullen slechts de 
gewijz igde en nieuwe artixelen ter sprake komen. 

Artikel 474c. Het eerste lid vermeldt thans naar voorbeeld van de bepal in-
gen betreffende het leggen van beslagen op andere goederen de vereisten 
waaraan het beslagexploit op straffe van niet igheid moet vo ldoen; men zie 
de artikelen 440, 475, 479i en 504. Het tweede lid is daardoor uitslui tend ko-
men te bestaan in wat thans van dit lid de tweede zin vormt. Het daar bepaal-
de is niet op straffe van niet igheid voorgeschreven. Het derde l id is voorts 
iets anders ingekleed, zulks in navolg ing van het nieuwe artikel 475 i id 2. 

In lid 5 zijn de woorden «in dienst der vennootschap» geschrapt. Het komt 
in de praktijk voor dat het register bij een derde, bijv. een notaris, word t be-
waard. Voorts is aan lid 5 een nieuwe zin toegevoegd die rekening houdt 
met de mogel i jkheid dat geen register bestaat. Ook dit komt herhaaldeli jk 
voor. Voor de levering aan de koper ter executie is dit geen beletsel; men zie 
artikel 474h lid 2. Lid 3 van dat artikel kan in dit geval niet worden uitge-
voerd. 

In lid 8 zijn de woorden «of overdracht» geschrapt. In de terminologie van 
het nieuw B.W. omvat vervreemding overdracht en ook onder meer toede-
l ing. Men zie de artikelen 87, 91 , 195 en 200 van Boek 2 B.W. 

Artikel 474e. De bepaling is aangevuld door naast vervreemding en be-
zwaring ook onderbewindstel l ing te vermelden. Men vergeli jke de artikelen 
453a, 475b en 505. 

Artikel 474g. In het eerste lid is voor «woonplaats» ingevoegd: bij het be-
slag exploit . Het gaat derhalve om de gekozen woonplaats van artikel 474c 
lid 1 onder d, niet bijv. om die van artikel 439 lid 3. 

In het vierde lid zijn tweemaal de woorden «en (de) overdracht» geschrapt. 
Verwezen moge worden naar de toel icht ing bij artikel 474c l id 8. 

Artikel 474ga. Dit artikel bevat een bepaling ter u i twerking van artikel 
3.4.2.3b lid 2 Nieuw B.W. voor het geval op het aandeel beslag is gelegd. De 
bepaling is vergeli jkbaar met wat in artikel 456a is bepaald met het oog op 
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de toepassing van artikel 3.4.2.3a op in beslag genomen roerende zaken die 
geen registergoederen zijn. Ook hier is bepaald dat het recht op overdracht 
tot op het tijdstip van de verkoop uitgeoefend kan worden en dat het beslag 
mede op de ter zake van de overdracht betaalde of verschuldigde vergoe-
ding rust, alsook dat de executant aan degene die recht op de overdracht 
heeft, een redelijke termijn kan stellen waarbinnen hij zijn recht moet gel-
dend maken. De bepaling - met name het tweede lid - kon echter aanzienlijk 
eenvoudiger worden opgezet dan artikel 456a nu degene van wie op grond 
van artikel 3.4.2.3b lid 2 overdracht wordt gevorderd, recht heeft op volledi-
ge schadevergoeding, hetgeen in geval van een dreigende executie van de 
zaak in de regel neer zal komen op vergoeding van de executiewaarde van 
die zaak. 

Een vergelijkbare bepaling is opgenomen in artikel 541. 

Artikel 474h. De woorden «dat overeenkomstig de wet of de statuten 
wordt gehouden» zijn geschrapt. Sedert de Wet van 17 mei 1976, S287, 
moet volgens de artikelen 85 en 194 van Boek 2 B.W. steeds een register van 
aandeelhouders worden bijgehouden. 

Artikel 474i. Dit artikel maakt reële executie van een vordering tot levering 
van een aandeel op naam mogelijk. De bepaling gaat ervan uit dat, zo de exe-
cutoriale titel in een vonnis bestaat, dit krachtens artikel 3.11.4 Nieuw B.W. in 
de plaats treedt van de akte die volgens de artikelen 86 en 196 van Boek 2 
B.W. voor de levering van een aandeel op naam vereist is. De toepasselijke 
verklaring van de leden 2-5 van artikel 474h kan derhalve als een aanvulling 
op artikel 3.11.4 worden beschouwd. 

Het artikel eist niet dat beslag wordt gelegd, al kan dit wel zin hebben, met 
name als op het aandeel reeds een beslag rust of daarop door een ander be-
slag dreigt te worden gelegd en men wil bereiken dat het aandeel in afwach-
ting van de beslechting van het geschil tussen de schuldeisers niet uit het 
vermogen van de beslagene kan raken. 

Tweede Afdeling. Van executoriaal beslag onder derden 

Algemeen. De onderhavige afdeling is in belangrijke mate gewijzigd. De 
noodzakelijke aanpassing aan het Nieuw B.W. is gepaard gegaan met een 
verwerking van de voorstellen van de Staatscommissie van Burgerlijke Wet-
geving tot herziening van het derdenbeslag, in 1973 gepubliceerd door de 
Staatsuitgeverij. Uit een oogpunt van een efficiënte wijze van wetgeving ver-
dient het immers aanbeveling de uit beide bronnen van herziening voort-
vloeiende wijzigingen tezamen te behandelen en in te voeren. 

De grondgedachte van de voorstellen van de Staatscommissie schuilt in 
het openen van de mogelijkheid voor de derde om vrijwillig aan de executie 
mee te werken zonder dat hij daarvoor de instemming van de geëxecuteerde 
nodig heeft. Het ontbreken van deze instemming noodzaakt de derde in het 
huidige recht zich omtrent hetgeen hij aan de geëxecuteerde verschuldigd is 
of moet afgeven, niet te verklaren dan nadat hij daartoe in een gewone pro-
cedure is genoodzaakt, hetgeen zowel tijdrovend als omslachtig en kostbaar 
is. De door de Staatscommissie voorgestelde oplossing bestaat - kort sa-
mengevat - hierin dat de derde verplicht en dus ook bevoegd wordt om vier 
weken na het beslag een onderhandse verklaring omtrent hetgeen hij ver-
schuldigd is of moet afgeven, aan de executant te doen toekomen, waarna 
hij tevens verplicht wordt om wat volgens zijn verklaring aan de executant 
toekomt, terstond aan deze af te dragen. Deze oplossing is in de onderhavi-
ge afdeling overgenomen; men zie met name de artikelen 476a, 477 en 477a. 

De uitwerking die hieraan is gegeven verschilt echter in verschillende op-
zichten van die van de Staatscommissie. Daarvoor zijn verschillende oorza-
ken aan te wijzen. 

a. In de eerste plaats is ter effectuering van artikel 3.10.1.1 Nieuw B.W. dat 
een schuldeiser in beginsel verhaal toekent op alle goederen van de schul-
denaar, wenselijk geacht de mogelijkheid van derdenbeslag op vorderingen 
niet te beperken tot geldvorderingen en vorderingen tot levering van roeren-
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de zaken, die geen registergoederen zijn, maar een zodanig beslag in begin-
sel mogelijk te maken op elke vordering tot levering van een goed, ongeacht 
de aard van dat goed. Dit is tot uiting gebracht in de aanhef van artikel 475 
lid 1, waar gesproken wordt van «vorderingen» in het algemeen, zij het dat 
daarop weer een hieronder nog te bespreken beperking wordt aangebracht 
door artikel 475a lid 1. In artikel 475 lid 1 is tevens uitgedrukt in hoeverre ook 
toekomstige vorderingen onder een derdenbeslag vallen. 

b. In de tweede plaats is in de voorstellen van de Staatscommissie vooral 
aandacht besteed aan het in de praktijk belangrijke geval dat de derde-besla-
gene een bank of andere instelling is, waarvan men een in redelijke mate ad-
ministratieve medewerking en wetskennis mag vergen. In de onderhavige 
afdeling is er echter rekening mee gehouden dat derdenbeslag ook kan wor-
den gelegd onder hen, aan wie men zodanige eisen niet mag stellen. Dit is 
van belang omdat in de thans gekozen oplossing de derde zijn verklaring in 
beginsel moet kunnen afleggen zonder dat hij zich van juridische bijstand 
behoeft te voorzien om niet zelf in moeilijkheden te komen. In verband daar-
mee is in de onderhavige afdeling een aantal bepalingen toegevoegd die de 
derde beogen te beschermen tegen onvoldoende inzicht in de betekenis van 
hetgeen zich bij het beslag afspeelt. Zo is in artikel 475c de betekening van 
het beslag aan de geëxecuteerde niet langer op straffe van nietigheid voor-
geschreven, zodat van de derde-beslagene niet langer geëist wordt dat hij 
zich verdiept in de vraag of deze betekening tijdig en in de juiste vorm is ge-
schied. Artikel 476 schept een aantal waarborgen dat een schorsing van de 
executie niet kan intreden, zonder dat de derde-beslagene daarmee bekend 
is. De derde zin van artikel 477a lid 2 voorkomt dat de derde-beslagene die 
aan zijn onderhandse verklaring heeft voldaan, met onverhaalbare proces-
kosten komt te zitten, wanneer die verklaring naderhand ten onrechte wordt 
betwist. En artikel 478 lid 2 geeft een regeling die waarborgt dat de derde 
niet de dupe kan worden van conflicten tussen verschillende beslagleggers, 
als hij aan de deurwaarder van één van hen heeft betaald. 

c. In de derde plaats is in de onderhavige afdeling, meer dan in de voor-
stellen van de Staatscommissie is geschied, aandacht gegeven aan de posi-
tie van de geëxecuteerde; men zie de artikelen 476b lid 3 en 477a lid 3 die 
voorkomen dat het derdenbeslag zich geheel buiten hem om kan voltrekken. 
Aldus is tevens enigermate tegemoet gekomen aan de kritiek die op dit punt 
in de literatuur op de voorstellen van de Staatscommissie is uitgeoefend; 
men zie Jansen, N.J.B. 1974, p. 505 e.v. en Sjiem Fat, W.P.N.R. 5297, p. 139. 

d. In de vierde plaats gaan de voorstellen van de Staatscommissie ervan 
uit dat de restvan het huidige executierecht ongewijzigd blijft. Deonderha-
vige afdeling echter kan eenvoudiger worden opgezet, omdat een aantal van 
de problemen die de Staatscommissie onder ogen had te zien, reeds elders 
hun oplossing hebben gevonden. Zo was in de onderhavige afdeling noch 
een regeling nodig betreffende verzet tegen de executie naast die van artikel 
438, noch een bepaling betreffende een eventuele rangregeling naast de ook 
op de opbrengst van een derdenbeslag toepasselijke artikelen 480-490a en 
490c. 

Artikel475. Het eerste lid regelt de wijze waarop het beslag onder derden 
moet worden gelegd, waarbij zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij de 
andere bepalingen omtrent het leggen van beslagen. Aandacht verdient dat 
het vereiste onder a moet worden gezien in verbinding met de tweede zin 
van artikel 475b lid 1. 

Het eerste lid is tezamen met het volgende artikel tevens van belang voor 
de omvang van het beslag. Het gaat ervan uit dat door beslag onder de der-
de de in dit lid bedoelde goederen in beginsel worden getroffen, ook zonder 
dat zij in het beslagexploit uitdrukkelijk zijn vermeld, zoals dit ook in het hui-
dige recht het geval is. Op deze regel wordt echter een belangrijke uitzonde-
ring gemaakt in artikel 475a lid 2 voor vorderingen die recht geven op iets 
anders dan betaling van een geldsom of levering van roerende zaken die 
geen registergoederen zijn, of van rechten aan toonder of order. Op een zo-
danige vordering rust het beslag slechts, indien zij in het beslagexploit uit-
drukkelijk omschreven zijn. 
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Art ikel 475 l id 1 spreekt van «vorderingen» in het algemeen. Het spreekt 
echter vanzelf dat (derden)beslag op vorder ingen die recht geven op een 
volgens de wet of naar haar aard niet voor beslag vatbare prestatie, geen zin 
heeft en dus niet mogel i jk behoort te zijn. Dit is tot ui tdrukking gebracht in 
artikel 475a lid 1. Deze beperking brengt in de eerste plaats mee dat de be-
treffende vorder ing zal moeten strekken tot betal ing van de geldsom of leve-
r ing van een goed. Andere voor beslag vatbare prestaties zijn immers niet 
wel denkbaar. Zij brengt tevens mee dat niet op alle zodanige vorder ingen 
beslag toegelaten is. Zo zal beslag op een vorder ing tot vest iging van een af-
hankelijk recht als een pand- of hypotheekrecht of een erfdienstbaarheid, dat 
niet zelfstandig overdraagbaar is, in verband met de aard van een zodanig 
recht niet mogel i jk zijn. Men rienke ook aan een beslag op een vorder ing tot 
vest iging van een vruchtgebruik als bedoeld in artikel 3.8.24. De bepaling 
kan echter ook van belang zijn voor geldvorder ingen; men denke aan het ge-
val dat de vorder ing op de derde door de geëxecuteerde kan worden geïnd 
in een land waar het beslag niet wordt erkend; men zie H.R. 26 november 
1954, N.J. 1955,698. 

Niet temin brengt de nieuwe opzet een belangri jke ver ru iming van de mo-
geli jkheid van derdenbeslag mee. Zo kan bijv. ook beslag worden gelegd op 
een vorder ing tot levering van een registergoed. Vaak zal het voor de execu-
tant aantrekkelijker zijn te wachten tot deze levering heeft plaats gevonden 
en dan op het goed zelf beslag te leggen. Maar dit kan anders zijn, wanneer 
niet te verwachten is dat de levering aan de geëxecuteerde op korte termi jn 
plaatsvindt. Men denke aan het geval dat de vorder ing tot levering word t be-
twist en ook aan onroerende zaken die zijn «gestald» bij een rechtsper-
soon die daarvan eigenaar is, waartegenover de belanghebbenden een per-
soonli jke vorder ing tot levering van deze zaken of hun aandeel daarin heb-
ben gekregen. Wel iswaar kunnen dergeli jke persoonli ike rechten in het ont-
werp worden geëxecuteerd langs de weg van artikel 474bb, maar deze wijze 
van executie leidt tot verkoop van het betreffende recht overeenkomst ig de 
eerste afdeling van deze t i te l , terwi j l het efficiënter kan zijn eerst langs de 
weg van derdenbeslag de betreffende zaken of het aandeel daarin in handen 
te krijgen en deze dan vervolgens te executeren langs de weg die de derde t i -
te l , voor onroerende zaken, voorschri j f t . Op een oplossing in deze trant is 
ook aangedrongen door Jansen, N J.B. 1974, p. 513. Dat ook het huidige 
recht hier een lacune ver toont , bli jkt uit H.R. 29 oktober 1965, N.J. 1966, 3. 
Aandacht verdient dat het hier gaat om vorder ingen tot levering van 
goederen op naam, waarvan de levering door de derde en naderhand aan de 
koper ter executie niet door enkele afgifte kan geschieden. In het hieronder 
nog toe te l ichten tweede lid van artikel 477b is een regel gegeven die voor-
komt dat dit technische moei l i jkheden geeft. 

Aangest ipt werd al dat in artikel 475 lid 1 ook is aangegeven in hoeverre 
ook toekomst ige vorder ingen onder het beslag val len. De gekozen maatstaf 
eist dat de vorder ing rechtstreeks zal worden verkregen uit een ten t i jde van 
het beslag reeds bestaande rechtsverhouding. Dit komt neer op een handha-
v ing van wat valt af te leiden uit de huidige rechtspraak, zij het dat deze in 
verband met de termino log ie van de huidige wet hier juist spreekt van 
«reeds bestaande vorder ingen»; men zie H.R. 7 jun i 1929, N.J. 1929,1285, en 
25 februari 1932, N.J. 1932, 301. Een vorder ing uit huur of pacht of u i teen 
andere overeenkomst die to t bepaalde toekomst ige betalingen verpl icht, 
valt onder het beslag, wanneer de overeenkomst reeds op het t i jdst ip van 
het beslag was tot stand gekomen. Maar word t bijv. beslag gelegd o p e e n g i -
ro- of een bankrekening, dan word t alleen het op het t i jdst ip van het beslag 
aanwezige saldo getrof fen, omdat later b innenkomende bedragen geen vor-
deringen opleveren die rechtstreeks worden verkregen uit de verhouding 
van de geëxecuteerde tot zijn giro- instel l ing of bank. 

Tenslotte word t in het eerste lid uitdrukkeli jk aangegeven dat het derden-
beslag mede omvat de roerende zaken die geen registergoederen zijn en die 
de derde voor de geëxecuteerde onder zich heeft. Hier is geen sprake van 
een beslag op een vorder ing, maar van een beslag rechtstreeks op deze za-
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ken zelf. Gedacht moet worden aan het geval dat niet de derde, maar de 
geëxecuteerde daarvan de eigenaar is. De zaak kan bestaan in een toonder-
of orderpapier. Het beslag kan dan dienen om rechtstreeks beslag te leggen 
op het recht aan toonder of order als bedoeld in artikel 474a lid 1 en na afgif-
te van het papier aan de executant voortgezet worden langs een der in dat 
artikel aangegeven twee wegen. 

Het tweede lid geeft een regel die is ont leend aan artikel 475a, tweede l id, 
van het ontwerp van de Staatscommissie. Het formul ier kan worden gebe-
zigd om aan de derde de nodige informat ie te verstrekken, opdat hij weet 
wat van hem wordt verwacht en hij niet het slachtoffer kan worden van ver-
gissingen die voor tkomen uit onvoldoende kennis van de thans voorgestel-
de regel ing. Bij de vaststel l ing van het model bij a lgemene maatregel van 
bestuur kunnen daaromtrent de nodige voorschr i f ten worden gegeven. 

Artikel 475a. Het eerste lid kwam onder A lgemeen en bij het vor ige artikel 
reeds ter sprake. De bepaling van de aanhef, volgens welke het beslag zich 
niet uitstrekt tot vorder ingen of zaken die volgens de wet niet voor beslag 
vatbaar zijn, komt overeen met artikel 475 lid 2 van de Staatscommissie en 
met het huidige artikel 756 aanhef en onder 1°, waarvan men aanneemt, dat 
het ook voor executoriaal beslag geldt. De bepal ing leidt ertoe dat men niet 
bij wijze van derdenbeslag de zaken in beslag kan nemen, bedoeld in de art i-
kelen 447 en 448, wanneer deze zich t i jdel i jk onder een derde mochten be-
v inden. 

Men lette erop dat het artikel niet eist dat een vorder ing, w i l zij voor beslag 
vatbaar zijn, overdraagbaar is. Ook een niet overdraagbare vorder ing (bijv. 
uit hoofde van een beding als bedoeld in artikel 3.4.2.1 lid 1 Nieuw B.W.), kan 
strekken tot een voor beslag vatbare prestatie (bijv. een geldsom), die aan de 
beslaglegger kan worden voldaan en waarop deze dan verhaal kan nemen. 

Het voornemen bestaat in het onderhavige artikel nog een bepaling op te 
nemen betreffende een beslagvri je voet voor vorder ingen tot levensonder-
houd voor het geval daarop derdenbeslag mocht worden gelegd, zulks naar 
voorbeeld van artikel 475 lid 3 van het on twerp van de Staatscommissie en 
ter vervanging van artikel 756 aanhef en onder 2° en 3°. Deze beslagvri je voet 
dient evenwel op dezelfde leest geschoeid te zijn als de bij wetsontwerp 
1975-1976-14029 voorgestelde regeling van artikel 1638g. Het verdient 
daarom de voorkeur af te wachten welk stelsel daar uiteindeli jk zal worden 
vastgesteld. Het onderhavige ontwerp zal daaraan dan vóór de invoer ing er-
van aangepast moeten worden . 

Ook het door de Staatscommissie voorgestelde artikel 475 lid 4 houdt met 
het voormelde wetsontwerp verband en ook dit voorstel zal derhalve tot de 
afhandel ing daarvan moeten bl i jven rusten. 

Het tweede lid van het onderhavige artikel werd reeds bij artikel 475 be-
sproken. 

Artikel 475b. Het eerste lid geeft een soortgel i jke regel als artikel 453a voor 
roerende zaken, artikel 474e voor aandelen en andere effecten op naam en 
artikel 505 lid 2 voor onroerende zaken. De eerste zin voorkomt dat de geëxe-
cuteerdeeen in beslag genomen vorder ing ten nadele van de beslaglegger 
kan cederen, verpanden, met vruchtgebruik bezwaren, kwij tschelden of on-
der bewind stellen. De tweede zin heeft betrekking op handel ingen van an-
dere aard, nl. op de voldoening of afgifte waarmee de derde of een ander de 
in beslag genomen vorder ing zou kunnen doen teniet gaan of de in beslag 
genomen zaken weer in handen van de geëxecuteerde zou brengen. Deze 
tweede zin is ontleend aan artikel 478 van het ontwerp van de Staatscorrv 
missie; de slotzinsnede komt overeen met wat voor het huidige recht reeds 
mag worden aangenomen; men zie H.R. 21 maart 1969, N.J. 1969, 304. 

Aandacht verdient dat de tweede zin slechts spreekt van betal ing en afgif-
te. Daaronder valt niet ook verrekening. In hoeverre de derde ondanks het 
beslag bevoegd blijft tot verrekening word t geregeld in artikel 6.1.10.7 lid 2 
Nieuw B.W., waaruit blijkt dat een zodanige bevoegdheid in beginsel in 
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stand blijft. Waar deze bepaling van regelend recht is, kan overigens een rui-
mere of meer beperkte bevoegdheid van de derde tot verrekening overeen-
gekomen zijn. Is dat vóór het beslag geschied, dan is de beslaglegger aan 
deze overeenkomst gebonden. De bevoegdheid van de geëxecuteerde tot 
verrekening zal door het beslag vervallen krachtens artikel 6.1.10.4 lid 2 
Nieuw B.W.: door het beslag verliest hij de bevoegdheid betaling van zijn 
vordering af te dwingen. 

Het tweede lid geeft een aanvullende bepaling voor het geval onder het 
derdenbeslag roerende zaken vallen als bedoeld in artikel 475 lid 1, dat wil 
zeggen zaken die onder de derde berusten, maar aan de geëxecuteerde toe-
behoren. De artikelen 453a en 456a behoren dan van overeenkomstige toe-
passing te zijn, opdat de beslaglegger ook hier beschermd wordt tegen een 
vervreemding, bezwaring, verhuring of onderbewindstelling van de zaak 
door de geëxecuteerde en ook de gevolgen geregeld zijn van een vordering 
tot overdracht van de zaak als bedoeld in artikel 3.4.2.3a lid 2 Nieuw B.W. 

Artikel 475c. In afwijking van het huidige artikel 476 en van artikel 475b 
van het ontwerp van de Staatscommissie, is de betekening van het beslag-
exploit aan de geëxecuteerde niet op straffe van nietigheid voorgeschreven. 
In het ontwerp bestaat te dier zake slechts een verplichting van de executant, 
waarvan de niet-nakoming zijn aansprakelijkheid meebrengt voor de daar-
door ontstane schade, terwijl bovendien de president van de rechtbank op 
grond van deze niet-nakoming op vordering van de geëxecuteerde het be-
slag kan opheffen. Een zodanige opheffing werkt niet terug. In dit stelsel 
wordt de derde ontlast van de taak om na te gaan of de onderhavige beteke-
ning wel tijdig en in de juiste vorm heeft plaats gevonden; men zie hetgeen 
daaromtrent onder Algemeen, punt b, reeds is opgemerkt. In verband daar-
mee wordt ook geen overbetekening van deze betekening aan de derde ge-
eist, noch een toezending als bedoeld in artikel 475b lid 2 van het ontwerp 
van de Staatscommissie. De derde-beslagene mag zich aan het beslag nou-
den, zolang dit niet is opgeheven. 

Wordt de derde geconfronteerd met een opheffingsgeding - dat ook op 
een andere grond dan die van het onderhavige artikel kan berusten - , dan 
kan hij op grond van daaruit voortvloeiende twijfel aan wie betaald moet 
gaan worden, de betaling uit hoofde van artikel 477 opschorten op grond 
van artikel 6.1.6.7c Nieuw B.W. 

Tot uitdrukking is voorts gebracht dat de president het beslag kan ophef-
fen, maar niet hoeft op te heffen. Dit ligt voor de hand omdat de beslagleg-
ger vaak toch meteen opnieuw beslag zal kunnen leggen. Ook kan het be-
lang dat de geëxecuteerde bij inachtneming van de termijn had, zo gering 
zijn, dat opheffing geen redelijke sanctie zou zijn. Men denke aan een beteke-
ning na tien dagen die de geëxecuteerde bereikt, terwijl een tijdige beteke-
ning hem vermoedelijk niet bereikt zou hebben. 

De derde zelf kan aan het onderhavige artikel geen grond ontlenen om op-
heffing van het beslag te vorderen. Wel zal hij dat op eventuele andere gron-
den, die zijn eigen belangen raken, kunnen krachtens artikel 438. 

Artikel 476. Het eerste lid geeft een algemene regel voor de schorsing van 
de executie, hetzij door de president in kort geding overeenkomstig artikel 
438, hetzij doordat een rechtsmiddel wordt ingesteld tegen een niet uitvoer-
baar bij voorraad verklaarde rechterlijke beslissing. Het is wenselijk dat deze 
schorsing niet tegen de derde werkt, alvorens aan deze een schriftelijk stuk 
is verschaft waaruit blijkt, waarom zijn verplichtingen jegens de executant 
zijn opgeschort. De derde heeft er immers belang bij een dergelijk stuk aan 
de beslaglegger te kunnen tonen om deze duidelijk te maken welke schor-
sing wordt gepretendeerd en deze in de gelegenheid te stellen daartegen be-
zwaarte maken bij degene die de schorsing meent te kunnen inroepen. 

Meestal zal een zodanig beroep worden gedaan door de geëxecuteerde. 
Denkbaar is echter ook dat de executie is opgeschort op vordering van een 
andere belanghebbende, bijv. iemand die meent een beter recht dan de 
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geëxecuteerde op de beslagen vorder ing of zaak te hebben. Ook de execu-
tant zelf kan er t rouwens belang bij hebben de derde van de schorsing op de 
hoogte te brengen, opdat deze hetgeen hij volgens de onderhavige afdel ing 
aan de executant heeft af te dragen onder zich houdt zonder aan de execu-
tant gebrek aan medewerking ter zake van de nakoming van zijn verpl icht in-
gen te kunnen verwi j ten ; men zie afdeling 6.1.7 Nieuw B.W. 

Het tweede lid kent schorsende werk ing toe aan een vorder ing van de 
geëxecuteerde in kort geding tot ophef f ing van het beslag of schorsing van 
de executie, mits de dagvaarding binnen veertien dagen na de in artikel 475c 
bedoelde betekening is uitgebracht. Aldus word t aan het verzet door de 
geëxecuteerde een soortgeli jke schorsende werk ing gegeven als daaraan in 
het huidige artikel 477 en in artikel 475c van het ontwerp van de Staatscom-
missie word t toegekend, met dien verstande dat deze schorsende werk ing 
slechts toekomt aan de dagvaarding in kort geding. Deze kan krachtens het 
nieuwe artikel 438 immers tevens dienen om de eis in de hoofdzaak in te 
stel len, waarbi j de schorsing als een door de president in afwacht ing van de 
behandel ing daarvan te geven voor lopige voorziening kan worden ver langd. 
Ter wi l le van de duidel i jkheid voor de derde is voorgeschreven dat de schor-
sende werk ing slechts aan deze dagvaarding toekomt vanaf de betekening 
daarvan aan de derde, waarbi j tevens aan hem van deze schorsende wer-
king mededel ing is gedaan. 

Artikel 476a. Dit artikel is ont leend aan artikel 476a van het ontwerp van 
de Staatscommissie, met dien verstande dat het is aangepast aan de iets an-
dere opzet van de voorafgaande artikelen en het voorts enige verduidel i jk ing 
en aanvul l ing heeft ondergaan. 

In het eerste lid is tot uit ing gebracht dat de verpl icht ing tot het doen van 
verklar ing pas na het verstri jken van vier weken ontstaat. Daarvóór heeft de 
geëxecuteerde de gelegenheid o m door in verzet te komen op de wijze, be-
doeld in artikel 476 lid 2, een zodanige verklaring en het ontstaan van de 
daarmee gepaard gaande verpl icht ing tot afdragen, bedoeld in artikel 477, te 
voorkomen. Tevens strekt de termi jn van vier weken ertoe aan de derde alle 
gelegenheid te geven tot beraad en zonodig tot het vragen van deskundig 
advies omtrent hetgeen hij verklaren zal, en tegen te gaan dat zich een prak-
tijk ontwikkelt volgens welke de deurwaarder de derde tracht te bewegen het 
hem verschafte formul ier vr i jwi l l ig terstond in te vul len en mee te geven. Het 
is niet wensel i jk dat de derde aldus kan worden overval len en uit onnaden-
kendheid kan komen tot een verklar ing die hem later wel l icht in moei l i jkhe-
den brengt. Men zie ook hetgeen onder Algemeen bij deze afdel ing onder b 
is opgemerkt. 

De tweede zin van het eerste lid bepaalt nader de aanvang van de termi jn 
van vier weken voor het geval de executie door enige oorzaak is geschorst. 

Het tweede lid geeft onder meer aan wat de verklaring dient te bevatten. 
Ten opzichte van het ontwerp van de Staatscommissie is onder d de eis toe-
gevoegd dat ook de deurwaarders die de andere beslagen hebben gelegd, 
en de t i jdst ippen waarop deze beslagen zijn gelegd, worden opgegeven. De-
ze informat ie zal de derde aan de hand van de desbetreffende exploiten ge-
makkelijk kunnen verschaffen. Voorts is onder e toegevoegd dat ook de 
eventuele op de beslagen vorder ingen of zaken rustende pandrechten moe-
ten worden opgegeven met vermeld ing van de pandhouder. Opmerking ver-
dient daarbi j dat de derde met deze pandhouder niet alt i jd bekend hoeft te 
zijn. Een pandrecht op een vorder ing kan krachtens artikel 3.9.2.3 Nieuw 
B.W. immers worden gevest igd, zonder dat hiertoe een mededel ing aan de 
schuldenaar uit die vorder ing nodig is. Voorts kan ook zeer wel een bezitloos 
verpande zaak aan de derde ter bewaring of reparatie in handen zijn gege-
ven, zonder dat hij dit pandrecht kent. De redactie onder e houdt met deze 
gevallen rekening. 

Artikel 476b. De eerste twee leden s temmen grotendeels overeen met ar-
tikel 476b van het ontwerp van de Staatscommissie. De wijze van verzending 
is evenwel overgelaten aan een algemene maatregel van bestuur, zoals ook 
is geschied in de nieuwe artikelen 482 en 484 en in het huidige artikel 429r. 
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Aldus is het mogelijk om een snelle aanpassing te verkrijgen aan de moge-
lijkheden die de posterijen op dit punt bieden. 

In het eerste lid is tot uitdrukking gebracht dat het hier gaat om een tot een 
bepaalde persoon gerichte verklaring, zodat de artikelen 3.2.3 en 3.2.4 
Nieuw B.W. daarop van toepassing zijn. 

Aandacht verdient voorts dat de verklaring mede kan worden gezonden 
aan de advocaat die voor de beslaglegger optreedt en die in de praktijk vaak 
de leiding van de executie op zich genomen zal hebben. Maar men lette erop 
dat hetgeen de derde dient af te dragen, krachtens artikel 477 slechts in han-
den van de deurwaarder mag worden gesteld. Dit houdt verband met het feit 
dat op deze de taak is gelegd voor de verdere afwikkeling ter zake van de ver-
deling van de opbrengst zorg te dragen overeenkomstig de artikelen 480 e.v. 

De kosten van de in het tweede lid bedoelde afschriften mogen krachtens 
artikel 477 lid 2 door de derde van het verschuldigde worden afgehouden. 
Deze kosten maken deel uit van de kosten van executie. 

Het derde lid geeft een waarborg dat de geëxecuteerde spoedig van de in-
houd van de verklaring op de hoogte komt, die onder Algemeen, punt c, 
reeds ter sprake kwam. Niet-nakoming van de verplichting tot toezending 
kan tot aansprakelijkheid van de advocaat of deurwaarder leiden en krach-
tens artikel 6.3.2.4 Nieuw B.W. eventueel ook tot aansprakelijkheid van de 
executant. 

Een bijzonder rechtsmiddel om tegen de inhoud van de verklaring op te 
komen is aan de geëxecuteerde niet toegekend. Hij kan, zodra het beslag 
hem bekend is geworden, daar tegen in verzet komen langs de weg van arti-
kel 438 en voorts zal hij te allen tijde de executie kunnen voorkomen door 
aan de executant te voldoen wat deze volgens de executoriale titel toekomt. 
Heeft hij van deze bevoegdheden geen gebruik gemaakt, dan behoort hij de 
verdere afwikkeling van het derdenbeslag niet te kunnen verstoren door zij-
nerzijds de door de derde afgelegde verklaring, waaraan hij mede blijkens 
artikel 477b lid 3 niet gebonden is, te betwisten. Te bedenken valt daarbij dat 
het feit dat tegen hem een executoriale titel is verkregen meebrengt, dat de 
gehoudenheid van de geëxecuteerde tot voldoening in beginsel is komen 
vast te staan. 

Artikel 477. Ook dit artikel is geïnspireerd op het corresponderende artikel 
van het ontwerp van de Staatscommissie, met dien verstande dat ook hier 
op enige punten een iets andere oplossing is gekozen. In de eerste plaats is 
bepaald dat de verschuldigde geldsommen en goederen en de af te geven 
zaken moeten worden afgedragen aan de deurwaarder. Zoals in de toelich-
ting bij artikel 476b reeds is aangestipt, is dit nodig omdat in het onderhavi-
ge ontwerp ook op de deurwaarder de taak is gelegd met de opbrengst te 
doen wat voor de verdere afwikkeling van de executie nodig is; men zie arti-
kelen 480 e.v. Betaling of afgifte aan de advocaat, zoals in het ontwerp van 
de Staatscommissie aan de derde toegestaan is, is in het onderhavige ont-
werp dus slechts toegelaten als alle belanghebbenden daarmee hebben in-
gestemd. 

Er is van afgezien om te bepalen - zoals het ontwerp van de Staatscom-
missie doet - , dat de derde tegelijk met de verklaring ook het geld en de goe-
deren afgeeft. Een zodanige bepaling zou meebrengen dat de derde, zo hij 
zulks nalaat, terstond in verzuim zou komen en wettelijke rente of andere 
vertragingsschade verschuldigd zou worden. In het onderhavige ontwerp is 
er de voorkeur aan gegeven deze gevolgen niet te doen intreden dan nadat 
de executant de gewone weg heeft gevolgd om de derde ten aanzien van 
zijn onderhavige verplichtingen in verzuim te brengen, waarvoor in de regel 
een ingebrekestelling als bedoeld in artikel 6.1.8.7 Nieuw B.W. nodig zal zijn. 
Er is immers geen reden waarom de derde in dit opzicht niet als elke andere 
schuldenaar behandeld zou moeten worden. Zo zal hem bijv. tijd moeten 
worden gegund om voor girale betaling zorg te dragen. Bedacht moet ove-
rigens worden dat zeer wel mogelijk is dat de derde reeds jegens de geëxe-
cuteerde in verzuim was, bijv. omdat hij door deze reeds voor het beslag in 
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gebreke was gesteld. In dat geval is de derde wettelijke rente en vertragings-
schade aan de executant schuldig, omdat de vordering te dier zake mede on-
der het beslag zal zijn begrepen, niet omdat de executant zelf een vordering 
te dier zake heeft verworven. 

De geldsommen die de derde volgens zijn verklaring verschuldigd is, 
moeten volgens het eerste lid in verbinding met de eerste zin van het tweede 
lid zonder meer aan de deurwaarder worden voldaan, evenwel slechts tot 
het bedrag waarvoor het beslag is gelegd, inclusief de door de deurwaarder 
op te geven kosten van executie. Deze worden door de deurwaarder voldaan 
uit de aldus verkregen opbrengst; men zie ook artikel 474 en de toelichting 
daarbij. De kosten van de afschriften, bedoeld in artikel 476b lid 2, mag de 
derde afhouden. 

De goederen die de derde volgens zijn verklaring verschuldigd is en de 
aan de geëxecuteerde toebehorende zaken die hij volgens zijn verklaring 
heeftaf te geven, dient de derde slechts «ter beschikking van de deurwaar-
der te stellen». De tweede zin van het tweede lid geeft aan hoe verder met al 
deze goederen moet worden gehandeld. Mogelijk is dat de executant ze niet 
alle terstond voor de executie nodig heeft, omdat verwacht mag worden dat 
de opbrengst van een deel daarvan reeds voldoende is om het bedrag waar-
voor het beslag is gelegd, binnen te krijgen. Mogelijk is ook dat het geen zin 
heeft de goederen aan de deurwaarder over te geven, omdat het voor alle 
partijen eenvoudiger is ze eerst te verkopen en daarna rechtstreeks aan de 
koper te doen toekomen. Men denke aan het geval dat de derde een onroe-
rende zaak verschuldigd is. De tweede zin van het tweede lid voorkomt dat 
de executant die de derde in dit soort gevallen niet onmiddellijk van de ter 
beschikking gestelde goederen bevrijdt, in schuldeisersverzuim komt (afde-
ling 6.1.7 Nieuw B.W.). Voorts kan deze zin ook van belang zijn, in het geval 
de executant de verklaring overeenkomstig artikel 477a lid 2 wil betwisten, 
bijv. omdat hij meent dat andere goederen verschuldigd zijn, dan de derde 
heeft verklaard. Men zie ook het vijfde lid van artikel 477 van het ontwerp 
van de Staatscommissie dat wel dezelfde materie regelt, maar niet met al 
deze gevallen rekening houdt. 

Het derde lid stemt overeen met het vijfde lid van de Staatscommissie, 
met dien verstande dat tot uitdrukking is gebracht dat wel voor het verschij-
nen van de termijn of de vervulling van de voorwaarde voldoening kan wor-
den gevorderd, maar alleen geen voldoening die vóór dit tijdstip of voor die 
vervulling zou moeten plaatsvinden; men zie artikel 6.1.6.9a Nieuw B.W. 
(«dat eerdere nakoming wordt gevorderd»). 

Het vierde lid is ontleend aan artikel 3.9.2.7 lid 2 Nieuw B.W., waar een 
soortgelijke bevoegdheid is opgenomen van degene die pandrecht op de 
vordering heeft. De bepaling ligt ook in de lijn van het huidige recht; men zie 
H.R.23juni 1961, N.J. 1962, 263. De tweede zin brengt mee, dat als verschil-
lende vorderingen in het beslag begrepen zijn, eerst verhaal op de opeisbare 
vorderingen moet plaatsvinden. Ook kan het meebrengen dat, zo gedeelte-
lijke opzegging mogelijk is, alleen wordt opgezegd voor het bedrag waar-
voor verhaal genomen wordt. 

Het vijfde lid verklaart op hetgeen in handen van de deurwaarder is 
gesteld, de gewone regels betreffende de executie daarvan van toepassing. 
Deze bepaling brengt mee dat ieder goed verder wordt geëxecuteerd vol-
gens de regels die voor een zodanig goed gelden. Dit is praktischer dan een 
bijzondere regeling in het leven te roepen, zoals lid 4 van het ontwerp van de 
Staatscommissie voor de daar bedoelde goederen doet. De bepaling stelt te-
vens buiten twijfel, dat ook op de langs deze weg verkregen opbrengsten de 
artikelen 480 e.v. van toepassing zijn. 

Artikel 477a. Ook dit artikel sluit nauw bij het ontwerp van de Staatscorrv 
missie aan, zij het ook dat een enigszins andere indeling is gevolgd en dat 
een aantal aanvullingen is opgenomen. 

Het eerste lid ziet alleen op het geval dat de derde-beslagene in gebreke 
blijft een verklaring te doen. De bepaling van het vierde lid van het ontwerp 
van de Staatscommissie is hier derhalve mede ondergebracht. 
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Het tweede lid regelt het geval dat de derde wèl een verklaring heeft afge-
legd. Uit artikel 477 volgt dat hij dan ook meteen verpl icht is om de inhoud 
van die verklar ing te vo ldoen. De executant kan echter tegen deze verklaring 
opkomen door binnen twee maanden na deze verklaring een desbetreffende 
dagvaarding uit te brengen. Daarbij heeft hij verschil lende mogel i jkheden. 
Hij kan de hele verklar ing betwisten, bijv. omdat hij meent dat de derde ten 
onrechte heeft verklaard niets verschuldigd te zi jn, of omdat de derde heeft 
verklaard bepaalde goederen verschuldigd te zijn, terwi j l de executant 
meent dat het andere moeten zijn. Ook is denkbaar dat hij een verklaring ten 
dele betwist, in die zin dat hij met bepaalde goederen genoegen neemt en 
met andere niet. En tenslotte is mogel i jk dat hij alleen een aanvullende ver-
klaring eist, bijv. omdat hij meent dat de derde nog meer verschuldigd is, 
dan hij heeft opgegeven. Een vorder ing als hier bedoeld belet de executant 
niet vast nakoming te vorderen overeenkomst ig hetgeen de derde wèl ver-
klaard heeft, uiteraard tenzij dit in stri jd zou komen met het door de execu-
tant bij zijn betwist ing ingenomen standpunt. 

Om te voorkomen dat de derde die enerzijds aan zijn verklaring moet vo l -
doen en anderzijds naar aanleiding van de betwist ing van die verklaring of 
de geëiste aanvul l ing daarvan moet procederen, met onverhaalbare proces-
kosten bli jft zitten, is een derde zin aan het tweede lid toegevoegd, die hem 
in een zodanig geval toestaat zekerheid te vragen. Deze kan hierin bestaan, 
dat de derde een gedeelte van wat hij moet afdragen onder zich houdt tot op 
de vorder ing van de executant is beslist. 

In de tweede zin van het tweede lid is voorts tot uit ing gebracht dat de in 
de eerste zin bedoelde termi jn van twee maanden een verval termi jn is. Maar 
heeft de executant eenmaal van zijn bevoegdheid om tegen de verklaring op 
te komen gebruik gemaakt, dan kunnen van een daardoor verkregen hogere 
opbrengst alle beslagleggers meeprof i teren en zij kunnen krachtens artikel 
478 lid 4 in de betwist ingsprocedure ook alle tussen komen. Te bedenken 
valt voorts dat blijkens artikel 477 de verklaring haar werking heeft, zonder 
dat enige goedkeuring daarvan word t geëist. Een uitdrukkeli jke goedkeur ing 
heeft derhalve in de nieuwe opzet slechts de betekenis, dat afstand word t 
gedaan van een vorder ing als bedoeld in het tweede l id. 

Zowel in het eerste l id als in het tweede is sprake van een gerechteli jke 
verklar ing, naar aanleiding waarvan de rechter overigens nog definit ief dient 
vast te stellen wat de derde aan ge ldsommen of goederen verschuldigd is of 
aan roerende zaken die geen registergoederen zijn, onder zich heeft. Het der-
de lid bepaalt voor deze gerechteli jke verklar ing dat de procureur van de 
executant binnen drie dagen afschrift daarvan aan de geëxecuteerde moet 
zenden; men zie ook artikel 476b l id 3 en deze memor ie bij dat artikel. 

Het vierde lid bepaalt wat dient te geschieden, als de derde zijn verklar ing 
niet nakomt, zonder dat deze betwist word t . In dat geval kan nakoming wor-
den gevorderd, waaraan tevens terstond een vorder ing tot vervangende 
schadevergoeding kan worden verbonden, voor het geval de derde aan de 
hoofdveroordel ing niet zou vo ldoen, bij voorbeeld omdat hij de verschuldig-
de goederen of af te geven zaken intussen heeft overgedragen of wegge-
maakt. 

Het v i j fde lid zegt welke rechter ter zake van de vor ige leden bedoelde vor-
dering bevoegd is. Te bedenken valt dat over verschi l lende vorder ingen en 
zaken geschil kan bestaan en dat ter zake van ieder van deze geschil len naar 
de gewone regels een andere rechter bevoegd kan zijn. Ook valt te bedenken 
dat er meer beslagleggers kunnen zijn (en dat ook als dit niet het geval is er 
rekening mee moet worden gehouden dat alsnog nieuwe beslagen worden 
gelegd), zodat meer schuldeisers van de opbrengst moeten meedelen, en ie-
der van hen op zijn eigen wijze de jegens hem afgelegde verklaring kan be-
twis ten. Dit maakt het wenseli jk ter zake van de hier bedoelde vorder ingen in 
beginsel één bevoegde rechter aan te wi jzen, nl . de rechtbank die naar de 
gewone regels bevoegd is. Een uitzondering is slechts gemaakt, voor het ge-
val de executant zich beperkt tot vorder ingen die, ongeacht hun beloop, tot 
de bevoegdheid van de kantonrechter behoren, zoals vorder ingen uit huur 
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of uit arbeidsovereenkomst, of tot vorderingen die naar hun gezamenlijk be-
loop tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoren, hetgeen volgens de 
huidige wet meebrengt dat zij tezamen niet meer dan f 3000,- mogen bedra-
gen. In deze gevallen is er geen reden om de derde af te trekken van de rech-
ter op wiens bevoegdheid hij naar de gewone regels mocht rekenen. 

Overigens zijn op een rechtsvordering als de onderhavige de gewone re-
gels van toepassing. 

Artikel 477b. Het eerste lid stemt overeen met het eerste lid van artikel 
477b van het ontwerp van de Staatscommissie. Nu in het thans gekozen stel-
sel de derde in beginsel vrijwillig zijn verplichtingen jegens de executant 
moet kunnen nakomen, dient de bevrijdende werking daarvan jegens de 
geëxecuteerde buiten twijfel te worden gesteld. 

Het tweede lid is van belang voor het geval beslag is gelegd op een vorde-
ring tot levering van een goed dat niet door enkele bezitsverschaffing (te ef-
fectueren door afgifte) kan worden overgedragen. Het artikel maakt moge-
lijk een zodanig goed, bij voorbeeld een onroerende zaak, executoriaal te 
verkopen, zonder dat eerst een overdracht door de derde aan de geëxecu-
teerde (of de executant) behoeft plaats te vinden. Voldoende is dat het goed 
door de derde feitelijk ter beschikking wordt gesteld. De levering aan de ko-
per ter executie geldt dan tevens als levering door de derde aan de geëxecu-
teerde, zodat ook hier de derde jegens de geëxecuteerde is bevrijd en boven-
dien ten behoeve van de koper een aaneensluitende rij titels is verkregen. 

Het derde lid stemt overeen met het tweede lid van het artikel van de 
Staatscommissie. Ook hier wordt er derhalve van uitgegaan dat de geëxecu-
teerde zich niet in de inhoud van de verklaring moet kunnen mengen; men 
zie deze memorie bij artikel 476a. Het stelsel impliceert dat de geëxecuteerde 
ook niet in een procedure als bedoeld in het vorige artikel kan tussenkomen, 
zoals ook volgt uit artikel 478 lid 4, waar een zodanige bevoegdheid slechts 
aan de beslagleggers wordt gegeven. 

Intussen kan de derde er zijnerzijds belang bij hebben dat in de verkla-
ringsprocedure ook de rechtsverhouding tussen hem en de geëxecuteerde 
komt vast te staan. Men denke aan het geval dat een door het beslag getrof-
fen vordering voortspruit uit een overeenkomst die naar de mening van de 
derde door hem kan worden vernietigd. De derde dient zich in een zodanig 
geval te kunnen beveiligen tegen de onaangename situatie dat enerzijds zijn 
beroep op vernietigbaarheid jegens de executant op grond van artikel 
3.2.17a lid 1 Nieuw B.W. slaagt, zodat hij bij voorbeeld niet de koopprijs be-
hoeft te betalen maar wèl de reeds geleverde zaken aan de executant moet 
afgeven, terwijl anderzijds dit beroep tegen de geëxecuteerde faalt, zodat hij 
aan deze alsnog de koopprijs moet voldoen, maar dan de gekochte zaken 
niet meer terug kan krijgen. Met het oog op deze gevallen is aan dit lid een 
slotzinsnede toegevoegd, waarvan de redactie is ontleend aan de artikelen 
3.8.17 en 3.9.2.6 Nieuw B.W. en waarop ook het nieuwe artikel 13 lid 2 van 
toepassing is. 

De bepaling impliceert dat als bij voorbeeld de derde zich in de verkla-
ringsprocedure beroept op vernietigbaarheid de vernietiging slechts in die 
procedure effect heeft, tenzij van de in de slotzinsnede toegekende bevoegd-
heid tot oproeping van de geëxecuteerde gebruik is gemaakt. Mededeling 
van het beroep op de vernietigbaarheid aan de geëxecuteerde overeenkom-
stig artikel 3.2.17a lid 2 Nieuw B.W. is dus voor werking ook jegens deze niet 
voldoende. 

Artikel 478. Tot op het tijdstip dat de derde de door het beslag getroffen 
vorderingen of zaken aan de deurwaarder heeft betaald of afgegeven, kun-
nen andere schuldeisers eveneens op deze vorderingen of zaken beslag leg-
gen. Enige beperking te dier zake is in het ontwerp niet opgenomen. Zodani-
ge beslagen behoeven ook niet noodzakelijk met elkaar in botsing te komen. 
Met name zal van botsing geen sprake zijn, wanneer bij voorbaat vaststaat 
dat alle beslagleggers uit door de derde-beslagene verschuldigde geldsom-
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men zullen kunnen worden voldaan. Of dit het geval is moet worden vastge-
steld enerzijds aan de hand van de bedragen waarvoor beslag is gelegd, an-
derzijds aan de hand van het bedrag dat voor de beslagleggers uit hoofde 
van het beslag beschikbaar komt, waarbij mede rekening moet worden ge-
houden met de bedragen die eventueel toekomen aan hen die op deze vor-
dering een pandrecht hebben. 

Is, hiervan uitgaande, inderdaad sprake van botsende beslagen, dan is de 
regeling van het onderhavige artikel van toepassing. Deze regeling wijkt af 
van de voorstellen van de Staatscommissie. Uit het door deze commissie 
opgestelde ontwerp blijkt dat haar voor dit geval voor ogen stond dat de der-
de a. het door hem verschuldigde slechts behoeft af te dragen tegen kwijting 
van alle beslagleggers (artikel 477c lid 1), b. na deze kwijting dient af te dra-
gen aan de deurwaarder die het eerst executoriaal beslag heeft gelegd (arti-
kel 477c lid 2), c. niets mag afdragen voordat alle eventuele conservatoire 
beslagen zijn van waarde verklaard of opgeheven (artikel 478a), en d. ver-
plicht is eigener beweging schriftelijk gedetailleerd mededeling aan alle be-
slagleggers te doen omtrent eventuele andere beslagen (artikel 478b). 

Dit stelsel heeft verschillende ernstige bezwaren. In de eerste plaats geeft 
het aan elk van de beslagleggers de bevoegdheid de executie op te houden 
door kwijting te weigeren, terwijl voorts andere schuldeisers de executie 
ernstig kunnen ophouden door conservatior beslag te leggen. In de tweede 
plaats wordt in dit stelsel van de derde gevergd dat hij zelfstandig onder-
zoekt welk executoriaal beslag het eerste is gelegd en dat hij het initiatief 
neemt ter zake van het verschaffen van schriftelijke informatie omtrent ver-
dere beslagen. Aldus wordt echter op de derde-beslagene een taak gelegd, 
waarvan niet mag worden verwacht dat elke derde zich daarvan zal kunnen 
kwijten. 

Het onderhavige artikel 478 geeft daarom voor de hier bedoelde situatie 
een andere oplossing. Volgens het eerste lid komt de bevoegdheid om van 
de derde te innen wat deze af te dragen heeft, in de onderlinge verhouding 
tussen de beslagleggers toe aan de deurwaarder die het oudste executoriale 
beslag heeft gelegd. Deze bevoegdheid gaat over op de legger van het vol-
gende beslag, wanneer de oudste de executie niet voortzet. In geval er ook 
conservatoire beslagen gelegd zijn, die krachtens het nieuwe artikel 704 in 
de executoriale fase zijn gekomen, dan is voor deze beslagen het tijdstip 
waarop dit laatste is geschied, voor de bevoegdheid van de deurwaarder 
beslissend. 

De derde behoeft zich evenwel in de vraag aan wie deze bevoegdheid toe-
komt niet te verdiepen. Het is aan de beslagleggers om onderling uit te ma-
ken welke deurwaarder haar zal uitoefenen. Volgens het tweede lid is de der-
de bevrijd, aan welke van de beslagleggende deurwaarder hij ook heeft vol-
daan. Was dit aan de verkeerde, dan dient deze ervoor zorg te dragen dat het 
geïnde in handen van de juiste deurwaarder komt. 

In het derde lid is zowel op de beslagleggende heurwaarders een ver-
plichting gelegd om elkaar van de door ieder gelegde beslagen op de hoogte 
te stellen, als op de derde een verplichting om desgevraagd de deurwaar-
ders in te lichten omtrent deze beslagen. Het is de taak van de deurwaarder 
er op attent te zijn dat deze inlichtingen worden gevraagd. Gebeurt dit, dan 
zullen zij ook- desgevraagd schriftelijk — moeten worden verstrekt. Men be-
denke overigens dat het hier alleen gaat om de beslagen die gelegd zijn, na-
dat de in artikel 476a bedoelde verklaring is afgelegd. De voordien gelegde 
beslagen behoren immers reeds daarin te zijn opgegeven. 

Wat de conservatoire beslagen betreft, die nog niet in de executoriale fase 
zijn gekomen, deze behoeven de betaling of afgifte door de derde niet op te 
houden. De rechten van de betreffende beslagleggers kunnen immers bij de 
toepassing van de artikelen 480 e.v. tot gelding worden gebracht. Zo partijen 
het niet eens worden, zal een rangregeling moeten volgen en bij betwisting 
van de vordering waarvoor het conservatoire beslag is gelegd, een verwij-
zingsprocedure als bedoeld in artikel 486 moeten plaatsvinden. Dit stelsel is 
reeds neergelegd in de artikelen 480 e.v. In de onderhavige afdeling behoeft 
daaromtrent dus geen bepaling te worden opgenomen. 
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Het vierde lid van artikel 478 geeft aan andere beslagleggers de bevoegd-
heid tussen te komen in een geding als bedoeld in artikel 477a. Dit is alleen 
reeds noodzakelijk met het oog op het geval dat de executant die deze proce-
dure voert, zijn eis niet of slechts ten dele voortzet, omdat de behartiging 
van zijn eigen belangen geen verder procederen eist. De andere beslagleg-
gers dienen ertegen te kunnen waken dat dit ten koste van hun eigen belan-
gen gaat. Dit geldt niet alleen ter zake van de vorderingen bedoeld in de le-
den 1 en 2 van artikel 477a, maar ook ten aanzien van die van het vierde lid 
van dat artikel. Men denke aan het geval dat de door de derde reeds afgedra-
gen geldsommen voor de voldoening van de executant voldoende zijn, 
maar niet voor die van de latere beslagleggers, die wellicht vorderingen van 
lagere rang dan die van de executant hebben. 

Tenslotte verdient bij het onderhavige artikel nog aandacht dat het aldus 
is geformuleerd («onder de derde-beslagene ten laste van de geëxecuteerde 
ook andere beslagen zijn gelegd») dat het niet alleen geldt als deze beslagen 
derdenbeslagen als bedoeld in onderhavige en de volgende afdeling zijn, 
maar ook als tevens beslag door de derde als schuldeiser onder zichzelf 
wordt gelegd (artikelen 479h e.v.) of wanneer op een door derdenbeslag ge-
troffen vordering tevens beslagen als bedoeld in de artikelen 455, 455a, 
474b, 507 en 507a zijn komen te rusten. Duidelijkheidshalve is dit in deze arti-
kelen zelf, respectievelijk in artikel 479k, tot uiting gebracht door daarin tel-
kens een uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 478 op te nemen. 

Artikel 479. Dit artikel stemt overeen met het huidige artikel 479a, met 
dien verstande dat het huidige tweede lid is opgegaan in het nieuwe artikel 
475b lid 1, tweede zin. Voorts zijn enkele wijzigingen van taalkundige aard 
aangebracht en is de verwijzing naar artikel 438a veranderd in een naar arti-
kel 436 dat met het huidige artikel 438a overeenstemt. 

Artikel 479a. Dit artikel stemt overeen met het huidige artikel 479a bis. 

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

Algemeen. Deze afdeling is vrijwel ongewijzigd gelaten. Wel is de spel-
ling en hier en daar ook het taalgebruik gemoderniseerd. Hieronder zullen 
slechts die artikelen worden besproken waarin een verandering van meer 
betekenis is aangebracht. 

Artikel 479d. De aanhef is aangepast aan het feit dat in het ontwerp de arti-
kelen 477 en 478 zijn opgegaan in artikel 438. 

Artikel 479e. Het huidige tweede lid is geschrapt in verband met het ver-
vallen van de vanwaardeverklaringsprocedure. Het huidige vierde lid, in het 
ontwerp het derde, is aangepast aan artikel 6.1.6.7 Nieuw B.W. 

Artikel479g. De verwijzing in lid 3 naar het huidige artikel 476 is gewijzigd 
in een verwijzing naar het nieuwe artikel 475c. 

Tweede Afdeling B. Van executoriaal beslag onder de schuldeiser zelf 

Algemeen. In het huidige recht is beslag onder de schuldeiser zelf, dat in 
aansluiting op het derdenbeslag is geregeld in de artikelen 757a-757d, al-
leen als conservatoir beslag mogelijk. De voormelde artikelen zijn in het wet-
boek ingevoegd bij de Wet van 7 juli 1896, S. 103 (Wet Hartogh). Dit beslag is 
in de praktijk voornamelijk van belang, omdat het een schuldeiser die tevens 
een schuld aan zijn schuldenaar heeft, maar zijn vordering daarmee niet kan 
compenseren, omdat deze nog niet voor dadelijke vereffening vatbaar is, de 
mogelijkheid biedt tezijnertijd toch een zodanige compensatie tot stand te 
brengen door beslag op wat hijzelf aan de schuldenaar verschuldigd is. 

Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16 593, nr. 3 59 



Heeft de schuldeiser eenmaal een executoriale t i tel verkregen, dan zal daar-
mee ook zijn vorder ing voldoende zijn komen vast te staan, en staat niets 
meer aan compensat ie in de weg. Dit verklaart waa rom in het huidige recht 
aan een executoriaal beslag onder de schuldeiser we in ig behoefte word t ge-
voeld. 

Theoretisch laat zich een zodanige behoefte denken terzake van de roe-
rende zaken die de schuldeiser eventueel aan zijn schuldenaar verschuldigd 
is, maar hier kan de praktijk zich in de regel redden door op die goederen 
rechtstreeks executoriaal beslag als bedoeld in de artikelen 439 e.v. te leg-
gen, aangenomen dat zij aan de schuldenaar toebehoren. 

In het stelsel van het onderhavige ontwerp komt een en ander evenwel 
anders te l iggen. Het beslag dat de schuldeiser onder zichzelf kan leggen op 
de vorder ing die zijn schuldenaar op hem heeft, kan niet los worden gezien 
van het derdenbeslag. In de tweede afdel ing van deze t i te l , met name in art i-
kel 475 in verb ind ing met artikel 475a l id 1, is derdenbeslag in beginsel mo-
gelijk gemaakt op alle vorder ingen tot een voor beslag vatbare prestatie, 
d.w.z. in beginsel op alle vorder ingen tot levering van een goed, en dat wel 
op grond van de overweging dat op alle vermogensbestanddelen van de 
schuldenaar door zijn schuldeisers verhaal behoort te kunnen worden geno-
men. Maar als deze overweging juist is, dient op de onderhavige vermo-
gensbestanddelen ook door de schuldeiser onder zichzelf beslag te kunnen 
worden gelegd, en dat wel zowel conservatoir als executoriaal. 

Men kan in deze opzet ook niet meer zeggen dat de schuldeiser die over 
een executoriale titel beschikt, aan een zodanig executoriaal beslag geen be-
hoefte heeft. In dit stelsel moet immers mede rekening worden gehouden 
met vorder ingen tot levering van andere goederen dan roerende zaken. De 
schuldeiser kan ook in deze gevallen wel trachten onmiddel l i jk na de leve-
ring gewoon executoriaal beslag op het geleverde te leggen, maar water-
dicht is dat niet. Enerzijds loopt hij het risico dat hij met het beslag te vroeg 
is, omdat de overdracht nog niet geheel vo l too id is. Men denke aan het ge-
val dat de vervreemder een volmacht heeft afgegeven of dat voor de over-
dracht van een registergoed wèl een akte is opgemaakt, maar de inschri jv ing 
nog niet heeft plaats gevonden. Anderzi jds loopt hij het risico dat de schul-
denaar het geleverde onmiddel l i jk weer aan een ander heeft overgedragen 
of het terstond heeft bezwaard. Men denke bij voorbeeld aan het geval van 
bij voorbaat door de schuldenaar gevest igde pandrechten op alle goederen 
van de betreffende soort die hij zal verkr i jgen. 

Te bedenken valt verder dat er in het Nieuw B.W. een nieuwe situatie bi j-
komt waar in een schuldeiser tot levering van goederen zijn schuldenaar ver-
plicht kan zijn en waarvan verwacht mag worden dat zij zich vri j vaak zal 
voordoen. Men denke aan de ontb ind ing wegens niet-nakoming van een 
overeenkomst, welke immers geen zakelijke werk ing meer zal hebben. Wel -
iswaar zal de schuldeiser hier een opschort ingsrecht hebben, totdat is vo l -
daan waarop hijzelf recht heeft, maar dat leidt nog niet tot een mogel i jkheid 
van verhaal op de terug te geven goederen, terwi j l hij daaraan toch wel be-
hoefte heeft als de wederpart i j bij haar n iet-nakoming volhardt. 

Een andere situatie waar in een executoriaal beslag onder de schuldeiser 
zelf moeil i jk kan worden gemist , doet zich voor, wanneer onder een schuld-
eiser derdenbeslag word t gelegd en daardoor een tegenvorder ing van zijn 
schuldenaar op hem word t getroffen die niet voor verrekening vatbaar is. 
Heeft deze schuldeiser voor zijn eigen vorder ing een executoriale titel dan 
behoort hij onder zichzelf executoriaal beslag op de voormelde tegenvorde-
ring te kunnen leggen teneinde bij de verdel ing van het te innen bedrag met 
de andere beslaglegger(s) te kunnen meedelen. 

Opmerking verdient bij dit alles nog dat het beslag onder de schuldeiser 
zelf - conservatoir zowel als execu to r iaa l " in het stelsel van het Nieuw B.W. 
aan betekenis inboet als middel om een bevoegdheid tot compensatie te be-
houden. Dat is een gevolg van het feit dat in afdel ing 6.1.10 Nieuw B.W. de 
bevoegdheid tot verrekening niet onaanzienli jk is ver ru imd. In de eerste 
plaats word t in artikel 6.1.10.4 Nieuw B.W. niet langer de eis van vereffen-
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baarheid gesteld; zie echterookartikel 6.1.10.13 Nieuw B.W. In de tweede 
plaats wordt in artikel 6.1.10.7 Nieuw B.W. de bevoegdheid tot verrekening 
verregaand beveiligd tegen cessie en beslag. In de derde plaats speelt een 
rol de uitbreiding van de opschortingsrechten die ter inleiding van een ver-
rekening kunnen worden gehanteerd en in zoverre de rol van het onderhavi-
ge beslag kunnen overnemen. 

Het bovenstaande heeft tot opneming van de nieuwe artikelen 479h-479k 
geleid, waartegenover de huidige artikelen 757a-757d tot één artikel terug-
gebracht konden worden, in het ontwerp opgenomen als artikel 724. 

Deze beslagen zijn, anders dan in de huidige artikelen 757a-757b ge-
schiedt, niet als een vorm van derdenbeslag geconstrueerd en daarom in af-
zonderlijke afdelingen ondergebracht. Dit verdient reeds hierom de voor-
keur omdat juist het belangrijkste bijzondere kenmerk van het derdenbeslag, 
de door de derde af te leggen onderhandse of gerechtelijke verklaring, hier 
ontbreekt. Wel is, zoals bij de afzonderlijke artikelen nog zal blijken, in veel 
opzichten aansluiting bij het derdenbeslag gezocht. 

Artikel 479h. Dit artikel zegt in een redactie die aansluit bij die van artikel 
475 op welke goederen het onderhavige beslag kan worden gelegd. Ook hier 
wordt zulks nader bepaald door artikel 475a lid 1, dat in artikel 479i van over-
eenkomstige toepassing wordt verklaard. 

Artikel479i. Het beslag wordt gelegd overeenkomstig het bepaalde in het 
eerste lid dat aansluit bij de andere bepalingen betreffende het leggen van 
beslagen. Het bepaalde onder b wijkt af van de eisen voor het leggen van 
derdenbeslag. Het dient voor de schuldenaar duidelijk te zijn, welke vorde-
ringen en zaken de schuldeiser op het oog heeft. 

Het tweede lid verklaart enige bepalingen betreffende derdenbeslag van 
toepassing die ook hier behoren te gelden. Voor artikel 475b vereist dit enige 
toelichting. Indien een schuldeiser beslag legt onder zich zelf op een vorde-
ring die zijn schuldenaar op hem heeft, volgt uit de eerste zin van artikel 
475b lid 1, dat deze schuldenaar de vordering niet bij voorbeeld door cessie 
of verpanding aan het beslag kan onttrekken. Uit de tweede zin van dit lid 
volgt voorts dat een zodanige onttrekking ook niet mogelijk is doordat een 
derde de schuldenaar voldoet, waarvoor deze derde in de rechten van de 
schuldenaar tegen de schuldeiser zal kunnen treden; men zie artikel 6.2.2.7 
onder d Nieuw B.W. Indien de schuldeiser de vordering zelf voldoet, zal hij 
geacht moeten worden het beslag prijs te hebben gegeven, zodat ook artikel 
475b niet mede van toepassing is. 

Legt de schuldeiser onder zichzelf beslag op een aan de schuldenaar toe-
behorende zaak, dan is artikel 475 lid 2 van toepassing, zodat ook hier de 
schuldenaar de zaak niet door bij voorbeeld vervreemding of bezwaring aan 
het beslag kan onttrekken, en ook hier de regeling van artikel 456a van toe-
passing is, in geval iemand overdracht van de zaak op grond van artikel 
3.4.2.3a lid 2 Nieuw B.W. vordert. Ook hier geldt, dat als de schuldeiser zelf 
in strijd met het beslag handelt door de zaken aan de schuldenaar terug te 
geven, hij geacht moet worden het beslag prijs te hebben gegeven. 

Artikel 479j. Het eerste lid bevat een regel die gelijkenis vertoont met de 
regeling van artikel 477, maar eenvoudiger dan die van dat artikel kan zijn. 
Een bepaling omtrent het laten van de goederen onder de derde (artikel 477 
lid 2, tweede zin) is hier niet nodig. Ook is geen behoefte aan een regel als 
die van artikel 477 leden 3 en 4. De schuldeiser is immers zelf tevens schul-
denaar van de in beslag genomen vordering en is vrij haar te voldoen, ook 
als zij nog niet opeisbaar is of als de voorwaarde die aan de vordering is ver-
bonden nog niet is vervuld. 

De termijn van veertien dagen berust op dezelfde gedachte als artikel 476 
lid 2 en heeft ten doel de geëxecuteerde de gelegenheid te geven tegen het 
beslag op te komen. 
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Het tweede lid vertoont gelijkenis met artikel 477b leden 1 en 2. De bepa-
ling vloeit niet reeds voort uit artikel 3.11.2 lid 2 Nieuw B.W., dat immers be-
trekking heeftop de nakoming door de geëxecuteerde, terwijl het hierom 
nakoming doordeexecufantgaat. 

Artikel 479k. Dit artikel regelt het geval van samenloop met andere besla-
gen. Deze andere beslagen kunnen zowel derdenbeslagen zijn als - voor zo-
ver het aan de schuldenaar toebehorende zaken betreft - beslagen overeen-
komstig de artikelen 439 e.v. Uit artikel 461d volgt immers dat voor dit laat-
ste beslag niet vereist is dat de zaken zich ook onder de schuldenaar bevin-
den, zoals ietwat terughoudender ook in de huidige rechtspraak wordt aan-
genomen (H.R. 4 mei 1951, N.J. 1951, 525). 

De schuldeiser zal echter bij beslag op zaken als hier bedoeld gebonden 
zijn aan de regels van de onderhavige artikelen. Daaraan kan hij niet ontko-
men door beslag te leggen overeenkomstig de artikelen 439 e.v. Dat volgt uit 
het verband tussen de artikelen 479h en 479i, waarvan met name het bepaal-
de onder b afwijkt van de regels van de artikelen 440 en 443. 

Derde Afdeling. Van de verdeling van de opbrengst der executie 

Algemeen. In de artikelen 3.9.2.14 en 3.9.4.17 lid 1 Nieuw B.W. wordt een 
rangregeling verondersteld, die het sluitstuk dient te zijn van de executie 
door een pand- of hypotheekhouder. De geheel verouderde huidige regeling 
van deze materie in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is niet ge-
schikt om deze functie te vervullen, zoals zij ook eigenlijk niet meer geschikt 
is om dat te doen terzake van de executie dooreen schuldeiser die beslag 
heeft gelegd. Om deze reden is de onderhavige afdeling geheel herzien, te-
zamen met die welke betrekking heeft op de rangregeling ter zake van de 
executie van onroerende zaken, die in het huidige recht afzonderlijk gere-
geld is in de artikelen 551-562. 

In de nieuwe opzet is er naar gestreefd de rangregeling voor alle groepen 
van goederen zoveel mogelijk gelijk te regelen. De artikelen 480-490dzijn 
van toepassing bij een executie krachtens de voorafgaande afdelingen. In 
geval van executie van onroerende zaken gelden de artikelen 551-553, waar-
van artikel 552 echter de artikelen 482-490a, 490c en 490d van toepassing 
verklaart, zodat deze gezegd kunnen worden voor alle goederen te zijn ge-
schreven. Met betrekking tot de executie door een pandhouder geldt dan 
tenslotte nog artikel 490b, dat mede een aantal regels bevat die de 
voorgaande beogen aan te vullen. 

De artikelen 482-490a zijn zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht 
met de regels van de Faillissementswet, die in haar artikelen 108-137 een 
vergelijkbare materie regelt. 

Tenslotte verdient nog opmerking dat de nieuwe regeling ook voor de arti-
kelen 791 en 792 van het onderhavige wetboek van belang is. 

Artikel 480. De redactie van dit artikel is aangepast aan die van de artike-
len 3.9.2.14 en 3.9.4.16 die dezelfde materie in geval van een executie door 
een pand- of hypotheekhouder regelen. Zo is thans rekening gehouden met 
een grotere-groep van belanghebbenden dan het huidige artikel doet, met 
name met de beperkt gerechtigden, bedoeld in artikel 3.10.1.3d, en met 
schuldeisers, die op de opbrengstvan het goed beslag hebben gelegd. 

Dit beslag moet worden onderscheiden van een opvolgend beslag op het 
geëxecuteerde goed, dat aan de schuldeiser het recht geeft overeenkomstig 
zijn rang aan de verdeling van de opbrengst deel te nemen. Beslag op de op-
brengst kan slechts worden gelegd in de vorm van een derdenbeslag op de 
vordering die de geëxecuteerde heeft ter zake van zijn recht op het restant 
dat eventueel van de opbrengst overblijft, nadat de executant, de beperkt 
gerechtigden en de schuldeisers die beslag op het goed hebben gelegd, zijn 
voldaan. Het kan worden gelegd onder de deurwaarder of onder de bewaar-
der bij wie deze de opbrengst heeft gestort, beiden in hun hoedanigheid van 
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houder van de opbrengst voor de gezamenlijke belanghebbenden, zulks blij-
kens artikel 490, slot, tot het tijdstip van het sluiten van de rangregeling. Een 
dergelijk beslag behoort hier evenals in de gevallen van de artikelen 3.9.2.14 
en 3.9.4.16 mogelijk te zijn, opdat niet het voormelde vermogensbestand-
deel dat de geëxecuteerde eventueel van de executie overhoudt, is onttrok-
ken aan verhaal door de schuldeisers die niet tijdig op het goed zelf beslag 
hebben gelegd. 

Opmerking verdient voorts dat de op het goed of op de opbrengst gelegde 
beslagen zowel executoriaal als conservatoir kunnen zijn. Is dit laatste het 
geval, en wordt de vordering waarvoor beslag is gelegd betwist, dan kan de-
ze (hoofd)vordering in de vorm van een renvooiprocedure als bedoeld in ar-
tikel 486 worden ingesteld, zonodig met toepassing van artikel 483f. Het be-
velschrift, bedoeld in de artikelen 485 en 489, levert dan een executoriale 
titel op die het beslag overeenkomstig het nieuwe artikel 704 in de execu-
toriale fase brengt. Het resultaat van een en ander sluit aan bij dat van het 
huidige recht, waar oppositie tegen afgifte van kooppenningen kan worden 
gedaan zonder dat de schuldeiser over een executoriale titel beschikt en een 
eventuele tegenspraak van diens vordering zich eveneens in een renvooi-
procedure oplost. 

In het eerste lid wordt gesproken van «netto-opbrengst». Er mag in be 
ginsel van worden uitgegaan dat de kosten van de executie reeds door de 
deurwaarder zijn betaald; men zie de artikelen 474 4n 477 lid 2. Voor zover zij 
nog niet betaald mochten zijn dient artikel 485 toepassing te vinden. Voor de 
bevoorrechte positie die in verband hiermee aan een vergoeding ter zake 
van executiekosten toekomt, zie men de toelichting op artikel 474. 

De tweede zin van het eerste lid komt overeen met het huidige tweede lid. 
Het nieuwe tweede lid vervangt het huidige artikel 474 lid 2 in dier voege 

dat de opbrengst niet ter griffie moet worden gestort, maar bij een bewaar-
der als bedoel in artikel 445, bijv. bij een bank, hetgeen een praktischer op-
lossing is. De tweede zin die overeenkomt met artikel 3.9.4.16 lid 5 Nieuw 
B.W., heft de verplichting tot inbewaringgeving op als partijen het tijdig 
eens zijn geworden over de verdeling en doet tevens uitkomen dat als later 
alsnog overeenstemming omtrent de verdeling plaatsvindt in opdracht van 
de deurwaarder alsnog een dienovereenkomstige uitkering dient plaats te 
vinden. 

Het derde lid bevat een soortgelijke regel als artikel 3.9.4.16 lid 6 inhoudt 
voor de notaris die het verhypothekeerde goed heeft verkocht. Wat daar 
voor de notaris is bepaald, dient ook te gelden voor de deurwaarder. Ook 
hier schrijft de wet immers in het algemeen belang voor dat de door de exe-
cutie verkregen gelden aan de met deze executie belaste functionaris moe-
ten worden toevertrouwd in het belang van allen die bij de executie betrok-
ken zijn. Men hoede zich ervoor uit hetgeen voor dit bijzondere geval geldt 
conclusie te trekken met betrekking tot de positie van de deurwaarder in het 
algemeen, nu deze bij de executie krachtens artikel 434 uitsluitend in op-
dracht van de executant optreedt en dus in de eerste plaats diens belangen 
heeft te behartigen. 

Artikel 481. Ook dit artikel is in verschillende opzichten gewijzigd. Deter-
mijn van acht dagen is vervallen. Zij past niet bij de tweede zin van artikel 
480, tweede lid, en komt ook niet voor in het huidige artikel 551, noch in de 
artikelen 3.9.2.14 en 3.9.4.17 Nieuw B.W. De omschrijving van de bevoegd-
heid van de president aan wie benoeming van een rechter-commissaris kan 
worden verzocht is gewijzigd. De te verdelen opbrengst behoeft niet door 
verkoop zijn verkregen, maar kan ook zijn verworven door de inning van vor-
deringen uit hoofde van derdenbeslag of de artikelen 455, 455a, of 456a of 
doordat de deurwaarder gereed geld heeft aangetroffen. Tenslotte zijn uit 
het eerste lid de opposanten verdwenen in verband met het vervallen van de 
figuur van oppositie tegen afgifte van kooppenningen. 

Krachtens het nieuwe vierde lid van artikel 429d kan de indiening van het 
verzoekschrift ook door een deurwaarder geschieden. 
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Het huidige tweede lid is verval len. Evenals de eerste zin van het huidige 
artikel 552 is deze bepaling een dode letter, die slechts tot verwarr ing kan lei-
den, nu registers als daarin vermeld niet worden bi jgehouden. 

Het voorschr i f t van het nieuwe tweede lid houdt verband met de in de arti-
kelen 482 en 484 bedoelde oproepingen en mededel ingen van de griff ier, die 
de daarvoor nodige gegevens aan de overgelegde staat van belanghebbenden 
zal moeten ont lenen. 

Het derde lid beoogt onnodige processuele complicat ies af te sni jden. In-
dien eenmaal een rechter-commissaris is benoemd, is de enige reden die tot 
stopzetten van de rangregel ing zou kunnen nopen, dat parti jen het onder l ing 
eens zijn. In dat geval kunnen zij echter reeds artikel 480 l id 2, tweede zin toe-
passen waardoor de taak van de rechter-commissaris eveneens eindigt. Aan 
een rechtsmiddel tegen toewi jz ing van het verzoek is derhalve geen werkel i j -
ke behoefte. 

Artikel482. De in het huidige artikel voorgeschreven betekening is vervan-
gen door een oproeping door de griffier op de wijze te bepalen bij algemene 
maatregel van bestuur; men vergeli jke artikel 429r. Ook is in artikel 482 de 
eis van procureurstel l ing verval len. Er is geen reden waarom een schuldei-
ser desgewenst niet zelf zijn vorder ing zou kunnen indienen of waarom de 
deurwaarder die bij de executie voor hem is opgetreden dat niet voor hem 
zou kunnen doen. Men vergeli jke ook artikel 320ken de artikelen 109 en 110 
Fail l issementswet, waar eveneens de indiening van de vorder ingen aan de 
schuldeisers zelf is overgelaten. 

De woorden «op straffe van niet in de verdel ing te worden begrepen» ke-
ren in het artikel niet terug in verband met het bepaalde in het nieuwe artikel 
485a lid 2. 

De overige wi jz ig ingen van het artikel dat overzichtel i jkheidshalve over 
twee leden is verdeeld, zijn vooral van taalkundige aard. 

Artikel 483. Dit artikel is, behoudens moderniser ing van spell ing en taal, 
ongewi jz igd gebleven. 

Artikelen 483a-483f. De huidige artikelen 480 e.v. bevatten een belangri j-
ke lacune doordat daarin geen rekening is gehouden met de situatie dat een 
ingediende vorder ing niet opeisbaar of niet vereffend is dan wel voorwaar-
deli jk of, als het om de vorder ing van een pand- of hypotheekhouder gaat, 
voora lsnog alleen toekomst ig is. De handboeken plegen in dit verband te 
verwi jzen naar de mogel i jkheid van analogische toepassing van de artikelen 
129-131, 133 en 134 Fai l l issementswet; men zie Jansen, Rechtsvordering II, 
aantekening 1 bij artikel 483. Een expliciete verwi jz ing naar deze artikelen is 
voor ts opgenomen in artikel 28 van de Wet teboekgestelde luchtvaartuigen. 
De artikelen 555a-555d van het ontwerp van 1929 voor de herziening van het 
hypotheekrecht doen hetzelfde op een iets andere manier; zij bevatten een 
reeks bepalingen die bijna letterlijk met de artikelen 129-131 en 133 Faillisse-
mentswet overeenstemmen. 

Dit laatste stelsel is ook in de artikelen 483a-483f gevolgd. Er is geen reden 
waarom in geval van een rangregel ing buiten fai l l issement in beginsel niet 
hetzelfde zou gelden als bij een rangregel ing die uit hoofde van een faill isse-
ment wordt opgemaakt. Anderzi jds volgt uit de aard van deze situaties dat 
de beide regelingen ook niet geheel identiek kunnen zijn. De meeste ver-
schil len zullen bij de bespreking van de afzonderli jke artikelen bli jken, maar 
reeds hier kan worden gewezen op het verschil in t i jdst ip waarnaar de waar-
de van de betreffende vorder ing zal moeten worden vastgesteld. De voor-
melde artikelen van de Fail l issementswet knopen aan bij het ogenblik van de 
fai l l ietverklaring of de aanvang van het fai l l issement, welk ogenblik ook voor 
de toepassing van artikel 133 Fail l issementswet beslissend is; men zie 
H.R. 4 februar i 1977, N.J. 1978,66. In de onderhavige afdeling (artikelen 
483b—483e) is echter gekozen voor het t i jdst ip van het opmaken van de staat 
van verdel ing, bedoeld in artikel 483, behoudens voor zover het gaat om de 
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berekening van de rente, waar volgens artikel 490 het sluiten van het pro-
ces-verbaal van verdel ing beslissend is. Deze twee t i jdst ippen vallen ove-
rigens samen voor wat betreft de posten van de staat van verdel ing waarte-
gen tegenspraak is gedaan en met betrekking waar toe de staat van verdel ing 
derhalve pas definit ief kan worden opgemaakt, als op deze tegenspraak is 
beslist. 

Na het bovenstaande kan ter toel icht ing van de afzonderli jke artikelen 
483a-483f met het volgende worden volstaan. 

Artikel 483a. Dit artikel is ont leend aan artikel 129 Fail l issementswet. 

Artikel483b. Dit artikel is ont leend aan artikel 130 Fail l issementswet. 

Artikel 483c. Dit artikel is ont leend aan artikel 131 Fail l issementswet, maar 
vereenvoudigd in dier voege dat steeds de waarde op het t i jdst ip van het op-
maken van de staat van verdel ing beslissend is. De bepaling van artikel 131 
lid 2 is derhalve niet overgenomen. Een fai l l issement treft alle schuldvorde-
r ingen, zelfs die welke eerst na lange t i jd opeisbaar zullen worden. Buiten fai l-
l issement zal dit geval aanzienlijk zeldzamer zi jn, enerzijds omdat voor niet 
opeisbare vorder ingen hoogstens conservatoir beslag kan worden gelegd 
en de schuldeiser daarbij slechts zelden belang zal hebben en anderzijds 
omdat vorder ingen waaraan pand of hypotheek verbonden is, krachtens een 
desbetreffend beding opeisbaar plegen te worden als op het verbonden 
goed beslag word t gelegd. Aan een gecompl iceerde regeling bestaat hier 
derhalve geen behoefte. 

Artikel 483d. Dit artikel is ont leend aan artikel 133 Fail l issementswet met 
dien verstande dat de woorden «of in het geheel niet in geld is uitgedrukt» 
zijn weggelaten, zoals dat ook in het huidige artikel 320r lid 1 is geschied. 
Met een vorder ing die in het geheel niet in geld is ui tgedrukt behoeft hier 
geen rekening te worden gehouden in verband met de artikelen 441 en 504a. 
Men zie ook artikel 3.9.1.1 lid 1 Nieuw B.W., volgens hetwelk slechts voor 
«een vorder ing tot voldoening van een geldsom» pand of hypotheek kan 
worden gevestigd. 

Aandacht verdient dat het artikel meebrengt dat vorder ingen in buiten-
lands geld in de rangschikking worden begrepen, omgerekend naar de koers 
van de dag van het opmaken van de staat van verdel ing. Dit t i jdst ip wi jk t af 
van artikel 6.1.9A.12 lid 2 in verb inding met artikel 6.1.9A.13 Nieuw B.W. Vol-
gens artikel 6.1.9A.13 is immers de koers van de dag van betal ing beslis-
send. De voormelde artikelen bli jven evenwel hun betekenis behouden zo-
wel voor de vraag of de schuldeiser door het hem bij de rangregel ing toege-
kende bedrag vol ledig is voldaan, als voor het geval het n ie t to t een rangre-
gel ing komt, hetzij omdat er geen beperkt gerecht igden of andere beslagleg-
gers zijn (artikel 480, eerste l id), hetzij omdat de belanghebbenden t i jd ig tot 
overeenstemming komen (artikel 480, tweede lid). 

Artikel 483e. In de Fail l issementswet wordt niet geregeld de verif icatie 
van toekomst ige vorder ingen. Deze komen immers krachtens artikel 24 in 
het geheel niet voor erkenning in aanmerk ing; ook in het daar bedoelde uit-
zonderingsgeval dat de «boedel is gebaat», is geen sprake van een op het 
t i jdst ip van de verificatie nog toekomst ige vorder ing. 

Bij de rangregeling in het algemeen kunnen zij echter wèl een rol spelen, 
nu krachtens artikel 3.9.1.5 pand- en hypotheekrecht ook tot zekerheid voor 
toekomst ige vorderingen kunnen strekken. Voor het huidige recht was deze 
kwestie aanvankelijk omstreden, maar is zij beslist door H.R. 30 januar i 1953, 
N.J. 1953, 578, naar aanleiding van een geval betreffende eigendomsover-
dracht tot zekerheid; zie voor een overzicht van de verschi l lende standpun-
ten Asser-Van Oven, p. 154 e.v. en de preadviezen van Hoornweg en Leo-
pold van 1930 voor de Nederlandse Jur is tenverenig ing met de daarop ge-
volgde discussie. Bij deze l i teratuur moet evenwel worden bedacht dat in het 
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huidige recht een ander stelsel betreffende zuivering van hypotheken be-
staat. Deze geschiedt immers thans door middel van een rangregeling, die 
eerst moet zijn afgewikkeld, wil de koper uit de koopsom de batig gerang-
schikte hypotheekhouders kunnen voldoen en doorhaling van de niet batig 
gerangschikte hypotheken kunnen verkrijgen. Dit stelsel brengt mee dat een 
hypotheek voor een toekomstige vordering, mits in beginsel batig gerang-
schikt, niet doorgehaald kan worden. Het is duidelijk dat in het stelsel van ar-
tikel 3.9.4.19, dit bezwaar van altijd durende hypotheken zich niet meer voor-
doet. 

Wel echter dient ook onder het Nieuw B.W. onder ogen te worden gezien 
hoe het met toekomstige vorderingen gaat bij de verdeling van de op-
brengst. Ook daar dreigt het onbeperkt toelaten van (reservering voor) toe-
komstige vorderingen een moeilijk te rechtvaardigen blokkering te worden, 
niet van het goed zelf, maar toch wel van de opbrengst daarvan. Daarbij valt 
het volgende te bedenken. Voor het vestigen van pand en hypotheek is 
krachtens artikel 3.9.1.5 lid 2 voldoende dat de vordering bepaalbaar is met 
het oog op een eventuele executie; verg. de ruime uitleg van deze bepaling 
gegeven in de memorie van antwoord betreffende Boek 3, p. 249. Maar dat 
zegt nog niets over de vraag aan welke eisen de vordering moet voldoen, wil 
zij bij executie een rol kunnen spelen. De pand- of hypotheekhouder zelf is 
slechts bevoegd tot executie over te gaan, wanneer er een vordering is, die 
opeisbaar is en ten aanzien waarvan de schuldenaar in verzuim is (artikelen 
3.9.2.9 en 3.9.4.11 lid 1). Vervalt het pand- of hypotheekrecht door de execu-
tie van een andere schuldeiser (bijv. een hypotheek door de werking van ar-
tikel 3.9.4.19 of een pandrecht omdat een hoger gerangschikte schuldeiser 
executeert), dan komt het onderhavige probleem aan de orde. 

In artikel 483e wordt met betrekking daartoe een tussenoplossing voorge-
steld. Enerzijds kunnen volledig toekomstige vorderingen niet in de rangre-
geling worden opgenomen. Is pand of hypotheek voor zodanige vorderin-
gen verstrekt, dan kunnen zij derhalve alleen opgenomen worden, voor zo-
ver zij vóór het opmaken van de staat van verdeling reeds waren ontstaan. 
Men den ke bijv. aaneen bankhypotheek voor vorderingen «uit welken hoofde 
ook». Anderzijds is wèl mogelijk gemaakt om toekomstige vorderingen in 
de rangregeling op te nemen, indien het pand- of hypotheekrecht strekt 
tot zekerheid voor vorderingen die de pand- of hypotheekhouder uit hoofde 
van een reeds bestaande rechtsverhouding zal verkrijgen. De pand- of 
hypotheekhouder zal dan moeten kiezen. Hij kan volstaan met opneming te 
verlangen van hetgeen op het tijdstip van het opmaken van de staat reeds 
verschuldigd geworden is. Hij kan ook verlangen dat hij voor het gehele be-
drag waarvoor het pand- of hypotheekrecht tot zekerheid strekt, opgenomen 
wordt, maar dan voorwaardelijk voor hetgeen hij uiteindelijk totaal te vorde-
ren zal blijken te hebben. Aan deze laatste mogelijkheid zal met name be-
hoefte kunnen bestaan in geval het pand- of hypotheekrecht strekte ter vol-
doening aan een wettelijke of door de rechter opgelegde verplichting tot ze-
kerheidstelling. Men denke aan een voogdijhypotheek of aan een verlening 
van verlof tot tenuitvoerlegging bij voorraad of tot conservatoir beslag on-
der voorwaarde van zekerheidstelling voor de schade die daaruit eventueel 
voor de wederpartij zal ontstaan. Het kan zich ook voordoen dat het niet tot 
een rechterlijke uitspraak is gekomen, omdat ter voorkoming daarvan vrij-
willig zekerheid voor de toekomstige schade wordt gesteld. Ook dan zal aan 
de mogelijkheid van een voorwaardelijke opneming in de rangregeling be-
hoefte kunnen bestaan. 

Men kan in dit verband bovendien nog denken bijv. aan een krediethypo-
theek, verbonden aan een overeenkomst, waarbij een bank zich tot het ge-
ven van krediet verplicht, of aan een hypotheek tot zekerheid van hetgeen ie-
mand verschuldigd kan worden uit een door hem gevoerd beheer dat hij bij 
overeenkomst op zich heeft genomen. Voor dit soort hypotheken zal de 
kwestie in de praktijk echter van minder belang zijn, omdat hier het ontstaan 
van verdere toekomstige vorderingen kan worden voorkomen door opzeg-
ging van de kredietovereenkomst door de bank of van de beheersopdracht 
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door de opdrachtgever. Tenzij vervangende zekerheid word t verschaft, l igt 
het dan voor de hand af te rekenen op basis van hetgeen reeds verschuldigd 
is geworden. 

Artikel483f. Dit artikel komt overeen met artikel 125 Fai l l issementswet 
Het opent de mogel i jkheid tot een uitdel ing te komen in afwacht ing van even-
tuele renvooi procedures. Mendedenkeaan het bij artikel 480 reeds ter sprake 
gebrachte geval dat het gaat om een vorder ing waarvoor slechts conserva-
toir beslag was gelegd en die dus nog in het geheel niet vast behoeft te staan. 

De artikelen 485, eerste l id , tweede zin, en 490a vo rmen een aanvul l ing op 
onder meer de onderhavige bepaling. Men vergeli jke artikel 189 Faillisse-
mentswet. 

Artikel 484. Evenals in artikel 482 is ook hier de oproeping per exploit ver-
vangen door een kennisgeving door de griff ier op bij algemene maatregel 
van bestuur te bepalen wijze. De termi jn van acht dagen die in het huidige 
artikel is opgenomen, kan in dit stelsel worden gemist. 

Aan het artikel is voorts een tweede lid toegevoegd met het oog op het ge-
val dat de geëxecuteerde niet tevens de schuldenaar is; men zie artikel 435 
lid 2. Ook de schuldenaar moet in dit geval een kennisgeving worden gezon-
den dat hij op het vastgestelde t i jdst ip tegenspraak tegen de staat van verde-
ling kan doen. Hij heeft daarbij immers belang, omdat de geëxecuteerde 
krachtens artikel 6.2.2.7 onder a in de vorder ing van de executant zal wor-
den gesubrogeerd, behoudens het door hem ontvangen overschot van de 
executie, dat mede zal worden bepaald door wat aan de andere schuldeisers 
is voldaan. Men zie ook het eerste lid van artikel 490c. 

Artikel 485. Anders dan het huidige artikel veronderstel t het nieuwe in de 
eerste zin van het eerste lid dat de tegenspraak moet worden gedaan ter ge-
legenheid van de verschi jning van parti jen voor de rechter-commissaris, be-
doeld in artikel 484. In verband daarmee mist de in het huidige eerste lid op-
genomen termi jn van veertien dagen goede zin. Zij is daarom verval len. 

Bij artikel 480 is er reeds op gewezen dat in de eerste zin van het eerste lid 
een nieuwe bepaling is opgenomen betreffende nog niet eerder betaalde 
executiekosten. Wel iswaar moeten volgens de artikelen 474, 477 lid 3, 480 
en 526 en de artikelen 3.9.2.14 en 3.9.4.16 Nieuw B.W. de deurwaarder c.q. 
de notaris deze kosten terstond vo ldoen, maar het kan zijn dat daarin vertra-
ging is gekomen, bijv. omdat de omvang van deze kosten wordt betwist, of 
omdat zij eerst later zijn ontstaan; men denke aan de kosten van de rangre-
geling zelf. Ook voor deze kosten moet de rechter-commissaris een bevel-
schrift afgeven. Worden zij tegengesproken, dan moet de weg van artikel 
486 worden gevolgd, hetgeen tot toepassing van artikel 489 leidt en derhal-
ve naar gelang van het resultaat van de tegenspraak eveneens tot een bevel-
schrift. 

Aan het eerste l id is een tweede zin toegevoegd die in verb inding met art i-
kel 490a een aanvul l ing vormt van de bepalingen van de artikelen 483b, 483e 
en 483f. 

De redactie van het tweede lid is niet wezenli jk gewi jz igd. Het hier bedoel-
de bevelschrift is een beschikking in de zin van artikel 430. 

Het derde lid is overzichtel i jkheidshalve overgebracht naar het eerste lid 
van het nieuwe artikel 485a. 

Artikel485a. Het eerste lid stemt overeen met het huidige artikel 485 lid 3 
met dien verstande dat is verduidel i jkt dat zij geschiedt door een desbetref-
fende verklaring tot de rechter-commissaris te richten die haar vervolgens 
op zijn proces-verbaal doet aantekenen. 

Het tweede lid neemt de gedachte over van het huidige artikel 560. Als de 
daar betrachte coulance voor laatkomers gerechtvaardigd is, dan is zij het 
ook bij de verdel ing van de opbrengst van andere goederen dan onroerende 
zaken. Men bedenke dan het hier uitsluitend gaat o m de in artikel 482 be-
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doelde schuldeisers, d.w.z. om hen die op de zaak een beperkt recht hebben 
of tijdig op het goed of de opbrengst beslag hebben gelegd. Geëist wordt 
bovendien dat de schuldeiser een redelijk belang heeft bij de tegenspraak, 
hetgeen zal ontbreken als de tegenspraak er niet toe kan leiden dat hijzelf ba-
tig wordt gerangschikt. 

Het ligt voor de hand dat het door de rechter-commissaris te begroten be-
drag aan kosten en schade zal worden geplaatst op dezelfde rekening bij de 
bewaarder als waarop de opbrengst gestort is. 

Na het sluiten van het proces-verbaal is krachtens artikel 490 geen tegen-
spraak meer toegelaten. 

Artikel 486. Dit artikel is vrijwel geheel ontleend aan artikel 122 Faillisse-
mentswet. Evenmin als daar is een bijzondere regeling nodig betreffende 
hoger beroep en cassatie, als vervat in de huidige artikelen 486 en 487, ter-
wijl de regeling die thans in die artikelen is te vinden, in de praktijk algemeen 
wordt afgekeurd, mede door de onhanteerbaar korte termijnen; zie Van Ros-
sem-Cleveringa II, aantekening 2 bij artikel 487. 

Het derde lid van artikel 122 Faillissementswet is niet overgenomen. Deze 
bepaling waarvan in dit ontwerp dan ook de schrapping wordt voorgesteld 
heeft haar betekenis verloren, sedert bij de Wet van 7 juli 1896, Stb. 103 (Wet 
Hartogh) het onderscheid tussen de gewone en de summiere procedure is 
vervallen. Derhalve zijn de gewone regels betreffende de dagvaardingspro-
cedure van toepassing, voor zover het onderhavige artikel niet daarvan af-
wijkt. 

Artikelen 487en 488. De schrapping van artikel 487 is reeds bij artikel 486 
toegelicht. Artikel 488 is geschrapt, omdat aan de daarin voorgeschreven 
formaliteiten geen behoefte bestaat. De in artikel 489 bedoelde overlegging, 
die op elke wijze kan geschieden, is voldoende. 

Artikel 489. Dit artikel is aangepast aan de nieuwe redactie van artikel 486 
en houdt thans rekening zowel met het geval dat de renvooiprocedure met 
een rechterlijke uitspraak eindigt, als met het geval dat een der partijen niet 
verschijnt en daardoor artikel 486 lid 3 van toepassing wordt. Het geval dat 
partijen het alsnog buiten rechte over hun geschil eens worden is niet uit-
drukkelijk vermeld. Het spreekt vanzelf dat ook dan de rechter-commissaris 
op de hoogte zal moeten worden gesteld en deze dan zijn proces-verbaal 
kan sluiten. 

Evenals in artikel 485 wordt ook in de tweede zin van dit artikel gesproken 
van bevelschriften, ledere belanghebbende moet immers een bevelschrift 
kunnen verkrijgen. 

Artikel 490. Aan de huidige bepaling betreffende het recht op rente, is 
toegevoegd dat na het sluiten van het proces-verbaal geen tegenspraak 
meer kan worden gedaan en geen beslag meer op de opbrengst van de exe-
cutie kan worden gelegd. 

Artikel 490a. Dit nieuwe artikel bepaalt wat verder dient te geschieden 
met de bedragen die overeenkomstig artikel 485, eerste lid, tweede zin, zijn 
gereserveerd. Men vergelijke artikel 189 Faillissementswet. 

Artikel 490b. Dit artikel vormt een uitwerking van artikel 3.9.2.14 Nieuw 
B.W. en bevat voorts voor de rangregeling na executie door een pandhouder 
een aantal bijzondere regels ter aanvulling van de voorafgaande artikelen. 

De eerste twee leden sluiten aan bij de artikelen 480, leden 1 en 2, en 481, 
eerste lid. Zij maken tevens mogelijk om de derde zin van artikel 3.9.2.14 
eenvoudiger te redigeren door naar het onderhavige artikel te verwijzen. De-
ze verandering zal ter gelegenheid van het daarop betrekking hebbende ge-
deelte van de Invoeringswet alsnog worden aangebracht. 
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De pandhouder behoort, zodra hij de opbrengst heeft geïnd en hij zich 
daaruit heeft voldaan, tot uitkering van het overschot over te gaan. Indien de 
in het eerste lid bedoelde belanghebbenden het tijdig over de verdeling eens 
geworden zijn, kan hij dan aan ieder van hen uitkeren wat hem ingevolge de-
ze overeenkomst toekomt. Is er op het tijdstip dat de pandhouder tot uitke-
ring kan overgaan, nog geen overeenstemming omtrent de verdeling be-
reikt, dan moet hij het overschot overeenkomstig het tweede lid in bewaring 
stellen en kan ieder van de belanghebbenden, waaronder hijzelf, een rangre-
geling verzoeken overeenkomstig de voorgaande artikelen van deze afde-
ling. Aan het tweede lid is voorts een zin toegevoegd die mogelijk maakt dat 
een pandhouder die zelf aan de eisen van artikel 445 voldoet, zich als be-
waarder aanwijst. Men denke aan het veel voorkomende geval dat de pand-
houdereen bank is. 

Het tweede lid houdt er evenals artikel 3.9.2.14 Nieuw B.W. rekening mee 
dat er schuldeisers kunnen zijn, die in rang boven de executerende pand-
houder gaan, te weten hoger gerangschikte pandhouders (bijv. op grond 
van artikel 3.9.2.2 a Nieuw B.W.) en beslagleggers met een voorrecht dat bo-
ven pand gaat (bijv. uit artikel 3.10.3.3 lid 2 Nieuw B.W.). De pandhouder die 
in verband daarmee twijfelt over het hem toekomende bedrag en niet te veel 
wil afhouden, heeft de mogelijkheid om de gehele opbrengst in bewaring te 
geven of althans meer dan het verschil met waar hij naar zijn mening recht 
op heeft. Hij kan dan een beslissing over wat hem toekomt uitlokken, door 
zelf het initiatief tot een rangregeling te nemen. Stort hij uit onwetendheid 
met hoger gerangschikte vorderingen te weinig, dan is de remedie te vinden 
in het bepaalde in het vierde lid. 

Het derde lid geeft een regel die voor de pandhouder de mogelijkheid 
opent om zoveel mogelijk buiten de rangregeling te blijven zonder dat iede-
re waarborg ontbreekt, dat hij heeft gestort waarop de andere belangheb-
benden recht hebben. De kwestie is voornamelijk van belang voor de kosten, 
waarop het vijfde lid betrekking heeft. 

Volgens dit vijfde lid moet de pandhouder in de kosten van de rangrege-
ling bijdragen als hij zelf overeenkomstig artikel 482 een rangregeling heeft 
verzocht of op grond van artikel 490b, vierde lid, een tekort heeft moeten bij-
passen, maar buiten deze gevallen niet. 

Het zesde lid bevat tenslotte een regel die overeenstemt met artikel 
3.9.4.17 lid 2 Nieuw B.W., artikel 480, tweede lid, tweede zin, en artikel 551a, 
met dien verstande dat hier een onderhandse akte vereist en voldoende is. 

Artikel 490c. Dit artikel bevat een regeling betreffende de verplichting van 
de executant tot het doen van rekening en verantwoording die overeenstemt 
met wat in artikel 3.9.4.18 Nieuw B.W. is bepaald voor het geval van executie 
door een hypotheekhouder. Ook in geval van executie door een pandhouder 
of een beslaglegger bestaat aan zodanige regeling behoefte. Wat de pand-
houder betreft, is hierin mede een middel gelegen voor de curator in het fail-
lissement van de pandgever om zich het overschot te doen verantwoorden 
in geval de executie krachtens artikel 57 Faillissementswet buiten het faillis-
sement om heeft plaats gevonden. Dit geval kan zich trouwens krachtens ar-
tikel 34 Faillissementswet bij uitzondering ook bij executie door een beslag-
legger voordoen. 

Het artikel bevatten opzichte van artikel 3.9.4.18 Nieuw B.W. één belang-
rijke wijziging. Mogelijk is gemaakt dat nog tot één maand na het sluiten van 
de rangregeling rekening en verantwoording kan worden gevraagd. In de 
praktijk pleegt een rangregeling immers vaak niet alle uitkeringen te doen 
vaststaan, doordat formuleringen worden gebezigd als «het overblijvende» 
of «de tegenwaarde van», zodat bijv. de geëxecuteerde er ook na het sluiten 
van de rangregeling belang bij blijft hebben te weten wat precies de op-
brengst is geweest, welke kosten daaruit voldaan zijn, etc. 

Het ligt voor de hand een overeenkomstige wijziging in artikel 3.9.4.18 
Nieuw B.W. aan te brengen. 

Artikel 490d. Deze bepaling sluit aan bij het huidige artikel 320x lid 1 Rv., 
zie ook artikel 67 lid 2 Faillissementswet. In al deze gevallen is wél hoger be-
roep, maar niet ook cassatie uitgesloten. Men vergelijke H.R. 23 juni 1961, 
N.J. 1961,412. 
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Vierde Afdeling. Van executie tot afgifte van roerende zaken, die geen 
registergoederen zijn 

Algemeen. 1. In het Nieuw B.W. wordt er zowel in de elfde titel van Boek 
3 als in Boek 6 vanuit gegaan dat iemand die recht heeft op een bepaalde 
prestatie de nakoming door de wederpartij van haar desbetreffende ver-
plichting moet kunnen afdwingen. Daarbij valt niet alleen te denken aan indi-
recte pressiemiddelen, waarvan de dwangsom (artikelen 3.11.5—5f Nieuw 
B.W.) het belangrijkste is, maar ook aan de maatregelen waarmee de ge-
rechtigde zich rechtstreeks het hem toekomende kan verschaffen. Gaat het 
om een geldvordering, dan wijzen de voorafgaande afdelingen en ook de 
derde titel betreffende verhaal op onroerende zaken daartoe de weg aan van 
beslag, gevolgd door verkoop van de beslagen goederen dan wel inning van 
de beslagen vorderingen, waarna de executant zich al of niet na een rangre-
geling uit de opbrengst kan voldoen. Voor vorderingen tot een andere pres-
tatie - waaraan men bij de term reële executie vooral pleegt te denken - is 
een aantal regels opgenomen in de artikelen 3.11.2-4. 

Deze laatste regels behoeven evenwel in verschillende opzichten uitwer-
king in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Met name kan niet 
worden volstaan met de in artikel 3.11.2 lid 1 neergelegde bepaling dat een 
veroordeling tot afgifte van een individueel of naar de soort bepaalde zaak of 
van een geldsom aan de eiser de bevoegdheid geeft de uitspraak «met de 
sterke arm» tegen de veroordeelde ten uitvoer te leggen. Geregeld zal moe-
ten worden hoe en met inachtneming van welke formaliteiten en waarbor-
gen een dergelijke tenuitvoerlegging plaats dient te vinden, indien de ver-
oordeelde niet wenst mede te werken, terwijl voorts ook rekening moet wor-
den gehouden met het geval dat de executant over een executoriale titel be-
schikt, die geen veroordeling inhoudt, omdat zij in een authentieke akte be-
staat; men zie artikel 430. 

Een daarop betrekking hebbende regeling voor de afgifte van roerende za-
ken die geen registergoederen zijn, is opgenomen in de artikelen 491-500 
van het onderhavige ontwerp. De artikelen 555-557 bevatten een overeen-
komstige regeling voor de «afgifte» (ontruiming) van onroerende zaken, 
waarop hieronder nog teruggekomen wordt. Daarnaast kan artikel 3.11.2 lid 
1 worden geschrapt. Niet alleen verliest het door de voormelde nieuwe arti-
kelen zijn betekenis, maar het zou anders ook aanleiding kunnen worden tot 
het misverstand dat een rechtstreekse reële executie van een veroordeling 
tot afgifte mogelijk zou zijn in andere gevallen of op andere wijze dan de arti-
kelen 491-500 en 555-557 toelaten. 

Verder zijn nog enkele meer incidentele bepalingen nodig geacht. Zo 
vormt het reeds besproken artikel 474i een aanvulling van artikel 3.11.4 en 
het hieronder nog te behandelen artikel 558 een aanvulling van artikel 
3.11.3. 

Het behoeft voorts geen betoog dat men in de reële executie een weinig 
effectief middel tot verkrijging van zijn recht zou hebben, als geen conserva-
toire maatregelen tot behoud van dat recht zouden kunnen worden geno-
men. Daaraan beogen in de eerste plaats de artikelen 730-737 tegemoet te 
komen. Zij regelen een conservatoir beslag tot bewaring van het recht op af-
gifte van roerende zaken en het recht op levering van goederen. In de artike-
len 709 en 710 zijn voorts bepalingen opgenomen die tevens mogelijk ma-
ken om bij wijze van conservatoire maatregel zaken of goederen in afwach-
ting van de afloop van het hoofdgeding in bewaring of onder bewind te stel-
len. 

2. Aandacht verdient dat de artikelen 491-500, hoewel zij in beginsel 
slechts op afgifte van de daar bedoelde zaken betrekking hebben, ook van 
belang kunnen zijn voor de reële executie ter zake van een vordering tot le-
vering van de daar bedoelde goederen, met name van roerende zaken die 
geen registergoederen zijn, en rechten aan toonder of order. De bezitsver-
schaffing die krachtens de artikelen 3.4.2.5 lid 1 en 3.4.2.6 Nieuw B.W. voor 
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de levering van deze goederen is vereist, kan immers worden tot stand ge-
bracht door het afdwingen van afgifte van de zaak dan wel van het toonder-
of orderpapier, zulks mede in verband met het bepaalde in artikel 3.11.2 lid 2 
dat onder meer met het oog hierop bij schrapping van lid 1 van dat artikel in 
aangepaste vo rm zal moeten worden gehandhaafd. 

De reële executie ter zake van vorder ingen tot levering van andere goede-
ren dient echter langs andere weg te ver lopen. Men heeft hier te denken aan 
de vele goederen «op naam», voor levering waarvan in de regel een akte no-
dig is, naar gelang van de aard van het goed onderhands of authentiek en 
eventueel gepaard met verdere maatregelen als inschri jv ing in de openbare 
registers (artikel 3.4.2.4 Nieuw B.W.) of mededel ing aan de persoon jegens 
wie het recht moet worden ui tgeoefend (artikel 3.4.2.7 Nieuw B.W.). In deze 
gevallen is aan reële executie slechts behoefte als degene die recht op leve-
ring heeft, niet over een akte beschikt waarmee hij kan handelen als voor-
meld. Hij kan dan zijn doel bereiken langs de weg van artikel 3.11.4, nl. door 
een vonnis uit te lokken dat voor de akte in de plaats treedt, en waarmee hij 
kan handelen als ten aanzien van de akte is voorgeschreven om de levering 
tot stand te brengen. Ui twerking hiervan in het Wetboek van Burgerl i jke 
Rechtsvordering is niet nodig, behoudens voor wat betreft het boven reeds 
ter sprake gekomen artikel 474i en het conservatoir beslag van de artikelen 
730-737. 

3. Door een regeling betreffende reële executie ter zake van vorder ingen 
tot afgifte of levering, toegerust met conservatoire maatregelen, neemt de 
mogel i jkheid toe van botsende executies uit hoofde van samenlopende vor-
der ingen van verschi l lende personen ter zake van één goed. Met een zodani-
ge samenloop word t in de voorgestelde bepal ingen rekening gehouden, 
met name in de artikelen 497 en 736. Zoals in de toel icht ing op deze artikelen 
nog ter sprake zal komen, is voor de vraag welke executant in een zodanig 
geval voorgaat, beslissend wie materieel het sterkste recht heeft. Deze vraag 
dient in beginsel niet beantwoord te worden aan de hand van de bepal ingen 
van het onderhavige wetboek, maar aan de hand van die van het B.W. In ve-
le gevallen zal zij geen moei l i jkheid geven. Zo zal een executant die krach-
tens een hem toekomend zakelijk recht optreedt, in beginsel boven een per-
soonli jk gerechtigde gaan. Is de persoonli jk gerechtigde evenwel een huur-
der of een pachter, dan zal vaak uit de artikelen 7.4.4.1 e.v., dan wel uit artikel 
7.5.6.3, voortv loeien dat juist deze voorgaat. Zijn er twee executanten die 
beiden jegens de geëxecuteerde pretenderen een zakelijk recht te hebben, 
dan zal volgens de gewone regels tussen hen onder l ing uitgevochten moe-
ten worden aan wie van hen beiden het gepretendeerde zakelijk recht toe-
komt of wiens recht boven het andere gaat. 

Geen oplossing biedt het Nieuw B.W. tot nu toe evenwel voor het geval 
dat twee persoonli jke rechten op levering met elkaar botsen. Indien beide 
vorder ingen gericht zijn op één bepaald goed - en niet op een voor verde-
l ing vatbare hoeveelheid naar de soort bepaalde zaken - , biedt artikel 
3.10.1.2 geen oplossing, hoewel ook de hier bedoelde vorder ingen bij gebre-
ke van een bijzondere regel van geli jke rang zijn. Deze kwestie zal in het 
Nieuw B.W. alsnog onder ogen moeten worden gezien. Overweging ver-
dient met name o m in titel 3.11 een regel op te nemen aan de hand waarvan 
de rechter in dit soort gevallen kan beslissen welke van beide leveringsrech-
ten voorgaat. 

Zoals ook naar voren is gekomen in de discussie in de Eerste Kamer be-
treffende Boek 3 (Eindverslag stuk nr. 46, p. 6-7) kan daarbij worden gedacht 
aan een vuistregel volgens welke in de onderl inge verhouding tussen de bei-
de schuldeisers die recht op levering hebben, het recht op nakoming van de 
oudste vorder ing voorgaat. Daarbij zal overigens wel rekening moeten wor-
den gehouden met de mogel i jkheid van afwi jk ing, hetzij op grond van de 
wet , hetzij op grond van de aard van de vorder ing, hetzij op grond van de 
omstandigheden van het geval. Men denke aan een bijzondere regel als die 
van artikel 4.5.3.11a en aan het recht op overdracht, bedoeld in de artikelen 
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3.4.2.3a en 3b, dat tegen alle latere verkr i jgers kan worden ingeroepen en 
derhalve in de regel ook tegen hen die aan deze verkri jgers een persoonl i jk 
recht ont lenen. Ook moet worden gedacht aan de gevallen dat degene die 
later te goeder t r ouw een recht op levering van het goed verkreeg, bij die le-
ver ing een zoveel groter belang heeft dan degene die een zodanig recht eer-
der verwierf , dat de rechter dit niet kan veronachtzamen. In de lnvoer ings-
wet betreffende titel 3.11 zal op de kwestie uitvoeriger worden teruggeko-
men. 

4. Vermeld ing verdient verder dat de huidige artikelen 490a-490d in de 
nieuwe artikelen 491-500 zijn opgegaan. Nu de reële executie ter zake van 
vorder ingen tot afgifte in het algemeen is geregeld, is aan een bijzondere re-
gel ing voor de verpl icht ing tot afgifte van de huurkoper die niet aan zijn ver-
pl ichtinger. heeft vo ldaan, geen behoefte meer. Wel is in de artikelen 
491-500 op deze regeling voor tgebouwd, zoals bij de bespreking van de af-
zonderl i jke artikelen nog zal bl i jken. 

De huidige artikelen 491-501 keren in het ontwerp niet terug. Zij zijn ge-
schrapt in verband met de vereenvoudig ing van de regeling van de executie 
van onroerende zaken, waarop bij de bespreking van de derde titel terugge-
komen zal worden. 

5. Tenslotte dient er nog op te worden gewezen dat bij de opstel l ing van 
de nieuwe bepal ingen betreffende reële executie gebruik is gemaakt van de 
adviezen van de subcommissie Burgerl i jke Rechtsvordering van de Staats-
commiss ie voor Burgerl i jke Wetgev ing. 

Artikel 491. Dit artikel regelt op welke wi jze de executie tot afgifte van roe-
rende zaken die geen registergoederen zijn, plaatsvindt. Dit word t met name 
aangegeven in het tweede en derde l id, terwi j l het eerste lid meebrengt dat 
deze executie in beginsel niet kan plaatsvinden dan nadat aan de geëxecu-
teerde bevel is gedaan overeenkomst ig artikel 439 en hij binnen de hem 
daarbij gestelde termi jn niet tot de afgifte is overgegaan. Deze regeling 
stemt in grote l i jnen overeen met wat voor het huidige recht voortv loei t uit 
de artikelen 490a en 490b. 

Bij het eerste lid verdient aandacht dat geen termi jn in acht behoeft te wor-
den genomen ter zake van de executie van vonnissen en beschikkingen die 
ui tvoerbaar bij voorraad zijn verklaard. Anders dan in het huidige recht is 
een zodanige verklar ing bij veroordel ingen als hier bedoeld steeds toegela-
ten ; men zie deze memor ie bij de artikelen 52 en 53. De onderhavige afwi j -
king van artikel 439 - die reeds terug is te v inden in het huidige artikel 490a 
tweede lid - word t gerechtvaardigd door het feit dat het hier om een minder 
ingr i jpende maatregel gaat. De executie overeenkomst ig de artikelen 439 
e.v. kan immers in beginsel tot u i tw inn ing leiden van alle roerende zaken, 
die de deurwaarder aantreft en die voor beslag vatbaar zijn. De geëxecuteer-
de dient de gelegenheid te hebben dit onhei l af te wenden door alsnog de 
door hem verschuldigde geldsom te vo ldoen. Bij de executie tot afgifte daar-
entegen, gaat het ui ts lui tend om de af te geven zaken zelf, terwi j l de geëxe-
cuteerde zich ook niet door iets anders dan deze afgifte kan bevr i jden. 

Is van ui tvoerbaarheid bij voorraad geen sprake en is er toch behoefte aan 
onverwi j lde maatregelen, dan kan de hieronder nog te bespreken weg van 
artikel 492 worden gevolgd. 

In het tweede lid word t rekening gehouden met de mogel i jkheid dat de af-
gifte niet aan de executant moet geschieden, maar aan een derde. Men zie 
bi jv. de artikelen 3.7.1. 3b, 3.8.17, 3.9.2.6, 3.9.2.17 en 6.5.3.7 Nieuw B.W. en 
denke aan de revindicatie van een zaak ten behoeve van een huurder en aan 
het bevel tot gerechteli jke bewaring met afgifte aan de bewaarder, bedoeld 
in artikel 710 van het onderhavige ontwerp. 

In het derde lid zijn de artikelen 440 en 443-444b van overeenkomst ige 
toepassing verklaard. Uit de overeenkomst ige toepassing van artikel 440 
volgt dat de deurwaarder die de zaak onder zich neemt, te dier zake tevens 
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aan de geëxecuteerde een exploit moet ui tbrengen dat aan de daar bedoel-
de eisen voldoet. Uit de overeenkomstige toepassing van artikel 443 volgt 
dat afschrift van het in de tweede zin van het vor ige lid bedoelde proces-ver-
baal binnen de in artikel 443 bedoelde termi jn aan de geëxecuteerde bete-
kend moet worden. Anders dan in artikel 490b, derde l id, wordt niet mede 
naar artikel 453 verwezen, omdat dit artikel in de thans voorgestelde opzet is 
opgegaan in artikel 443. 

Het slot van het derde lid is ont leend aan de huidige artikelen 725 lid 2 en 
808b lid 3. 

Artikel 492. In dit artikel word t de mogel i jkheid geopend om ter inleiding 
van de toepassing van artikel 491 op de af te geven zaak beslag te leggen. 
Daaraan kan behoefte bestaan in de geval len dat toepassing van artikel 491 
nog niet mogel i jk is, omdat de in het eerste lid van dat artikel vermelde ter-
mi jn van artikel 439 lid 1 nog niet is verstreken, of omdat de deurwaarder 
niet de middelen heeft de zaak, bijv. een afgesloten auto, terstond mee te ne-
men. Ook kan het zijn dat de executant die weet dat ook anderen een recht 
op de zaak of tot levering van de zaak pretenderen, wèl zijn eigen rechten wi l 
bevei l igen, maar niet meteen tot de meer drastische maatregel van het af-
dwingen van de afgifte zelf wi l overgaan, teneinde zich niet onnodig aan het 
verwi j t van onrechtmat ig handelen bloot te stellen. 

Blijkt de zaak reeds in beslag genomen te zijn, dan zal het uiteraard niet tot 
toepassing van artikel 491 kunnen komen. In het huidige recht kan de deur-
waarder dan in verband met artikel 490c geen verdere maatregelen om afgif-
te te verkr i jgen nemen. In het stelsel van de onderhavige afdeling kan de 
deurwaarder echter overeenkomstig artikel 492 eveneens beslag leggen. 
Daaraan is toegevoegd dat hij dit beslag onverwi j ld moet betekenen aan de 
deurwaarder die het eerste beslag heeft gelegd; men vergeli jke het nieuwe 
artikel 457, eerste lid. Evenals daar is zulks niet op straffe van niet igheid 
voorgeschreven, doch kan veronachtzaming van het voorschri f t leiden tot 
aansprakeli jkheid zowel van de deurwaarder als van de executant; men zie 
artikel 6.3.2.4 Nieuw B.W. 

Hoe in geval van een dubbel beslag verder moet worden gehandeld blijkt 
uit artikel 497. De kwestie dient te worden uitgevochten als een executiege-
schil overeenkomstig artikel 438. 

Het derde lid bevat een soortgeli jke verwi jz ing als het derde lid van artikel 
491 met dien verstande dat ook de artikelen 445, 446,451 en 455 van over-
eenkomstige toepassing verklaard zijn. Indien de deurwaarder de zaak over-
eenkomstig artikel 491 terstond onder zich neemt en aan de executant af-
draagt komt men niet aan toepassing van deze bepalingen toe, maar bij het 
onderhavige beslag is dit anders. 

Het vierde lid stelt buiten twi j fel dat, indien geen ander eerder of later ge-
legd beslag daaraan in de weg staat, de deurwaarder alsnog artikel 491 kan 
toepassen en dat het door hem gelegd beslag daardoor eindigt. 

Artikel 493. Dit artikel betreft de executie ter zake van een vorder ing tot af-
gifte van een naar de soort bepaalde zaak, een geval dat eveneens in artikel 
3.11.2 lid 1 word t vermeld. 

Het slot van het artikel houdt er rekening mee dat de keuze naar materieel 
recht in de regel aan de geëxecuteerde als schuldenaar zal toekomen. Dit 
blijkt onder meer uit de artikelen 6.1.6.2 en 6.1.7.8 Nieuw B.W. Maar uit over-
eenkomst of wet kan anders voor tv loe ien; men zie bijv. artikel 7.1.5.1 Nieuw 
B.W. 

Ontstaat geschil over de vraag of de door de geëxecuteerde of de deur-
waarder uitgekozen zaken voor de afgifte in aanmerking komen, dan zal dit 
langs de weg van artikel 438 moeten worden beslecht. 

Artikel 494. Dit artikel geeft een bijzondere regel voor het beslag tot het 
verkri jgen van afgifte van te velde staande vruchten of beplant ingen van een 
onroerende zaak. Een zodanig recht op afgifte kan voortvloeien uit een over-
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eenkomst, maar ook bijv. uit een pandrecht als bedoeld in artikel 3.9.2.2 lid 4 
Nieuw B.W. of uit een vruchtgebruik, waarb i j de mogel i jkheid van beslag 
met name te pas zal komen, als de onroerende zaak niet door de vruchtge-
bruiker word t beheerd. Voorts kan de onderhavige bepal ing van belang zijn 
voor de toepassing van artikel 3.9.4.8b Nieuw B.W. Men zie met name de 
tweede zin van die bepal ing, waaru i t voor tv loei t dat bijv. een voormal ige 
pachter jegens de koper ter executie na de levering aan deze van de on roe-
rende zaak nog tot oogsten bevoegd kan zijn. 

Het artikel houdt mede rekening met het geval dat het recht tot oogsten 
bestaat tegenover een zakelijk gerecht igde die geen eigenaar is, bi jv. een 
vruchtgebruiker of erfpachter. Dan kan het beslag op dit zakelijk recht wor-
den gelegd. 

Het beslag moet worden gelegd overeenkomst ig de regels betreffende be-
slag op onroerende zaken, met dien verstande dat in het proces-verbaal 
moet worden vermeld dat het slechts zijn werk ing heeft ten aanzien van 
vruchten en beplant ingen. Voor het overige tast het beslag derhalve niet de 
rechten aan van de eigenaar van de hoofdzaak of van degene o m wiens za-
kelijk recht het gaat. 

Het tweede lid bevat wat men een regel van zaaksvervanging zou kunnen 
noemen: zodra de vruchten en beplant ingen zijn afgescheiden komt het be-
slag daarop te rusten, terwi j l het beslag op de zaak of het zakelijk recht ver-
valt als de afscheiding van alle vruchten is vo l too id . Aldus gaat het beslag 
over in een beslag als bedoeld in artikel 492. 

Het derde lid verklaart artikel 451 mede ter zake van de inoogst ing, waar 
het zelf geen betrekking op heeft, van overeenkomst ige toepassing. 

Artikel 495. Dit artikel bevat enige voor zichzelf sprekende aanvul l ingen 
v o o r d e executie tot afgifte van order -o f toonderpapier . Bij de slotzinsnede 
van het tweede lid denke men aan het geval dat bli jkens de executoriale titel 
de executant de eigenaar van het papier en dus rechthebbende op het recht 
aan toonder of order is. 

Artikel 496. Dit artikel vo rmt een u i twerk ing van het recht op afgifte dat 
aan een bezitloze pandhouder toekomt krachtens artikel 3.9.2.2 lid 3 Nieuw 
B.W. Het recht op parate executie dat ook deze pandhouder ontleent aan ar-
tikel 3.9.2.9 Nieuw B.W., maakt het wensel i jk dat hij ook zijn recht op afgifte 
op eenvoudige wijze kan verwezenl i jken, onder meer wanneer op de zaak 
door een andere schuldeiser beslag is gelegd en de pandhouder krachtens 
artikel 461 a de executie van de beslaglegger w i l overnemen. 

Te bedenken valt daarbij dat de p a n d h o u d e r - a n d e r s dan de hypotheek-
houder wiens recht bij authentieke akte is gevestigd - niet over een executo-
riale titel beschikt, behoudens het uitzonderl i jke geval dat ook zijn rechten in 
een authentieke akte zijn neergelegd. Buiten dit geval zou zonder nadere be-
pal ing de pandhouder derhalve de afgifte slechts kunnen afdwingen door 
een rechterli jke uitspraak uit te lokken en deze vervolgens ten uitvoer te leg-
gen. In het tweede lid van het voorgestelde artikel 496 word t ervan uitge-
gaan dat dit een onnodig zware eis is. Daarom is aanslui t ing gezocht bij de 
eisen voor het leggen van conservatoir beslag in dier voege dat de deur-
waarde rde verpande zaak onder zich mag nemen met verlof van de presi-
dent van de rechtbank in welker rechtsgebied de zaak zich bevindt, te verle-
nen naar regels die vergel i jkbaar zijn met het bepaalde in artikel 700, eerste 
en tweede l id. Het verlof en het verzoekschrift waarop het is gegeven moe-
ten tezamen met het in artikel 491 , tweede l id, bedoelde proces-verbaal aan 
de pandgever worden betekend; men vergeli jke artikel 702, tweede l id. Te-
gen het verlof is geen hogere voorz iening toegelaten; men zie onder Alge-
meen bij dit boek, punt 4, en bij de artikelen 429a-429t. Tenslotte verdient 
nog aandacht dat het verzoekschrift krachtens artikel 429d lid 4 ook door een 
deurwaarder kan worden ingediend. 

Het derde lid betreft de reeds ter sprake gekomen situatie dat op de ver-
pande zaak door andere schuldeisers executoriaal of conservatoir beslag is 
gelegd. De pandhouder kan, naar uit de onderhavige bepaling tevens volgt , 

Tweede Kamerz i t t i ng 1980-1981, 16 593, nr. 3 74 



in beide gevallen overeenkomstig artikel 461a de executie overnemen. Dit leidt 
ertoe dat de zaak aan hem moet worden afgegeven opdat hij de uitwinning 
daarvan naar de regels betreffende executie door een pandhouder kan 
voortzetten, maar heeft niet ook tot gevolg dat het beslag vervalt. Dit laatste 
zal pas het geval zijn door de levering van de zaak aan de koper ter executie, 
waarna het recht van de beslaglegger opgaat in de bevoegdheid om naar 
zijn rang deel te nemen aan de verdeling van de opbrengst overeenkomstig 
de artikelen 3.9.2.14 Nieuw B.W. en 490b van het onderhavige ontwerp. 

De tweede zin van het derde lid beoogteen waarborg te geven dat de be-
slaglegger tijdig van de afgifte op de hoogte komt. 

Opmerking verdient nog dat het onderhavige artikel geen regel bevat voor 
het geval dat op de verpande zaak beslag is gelegd, en de pandhouder de 
executie niet overneemt, maar alleen afgifte wil, omdat hij meent dat de zaak 
ernstig wordt verwaarloosd. Men zie ook artikel 3.9.2.17 Nieuw B.W. In een 
zodanig geval zal niet het onderhavige artikel toepassing kunnen vinden, 
maar wel artikel 709, waarvan het tweede lid de mogelijkheid opent dat een 
in beslag genomen zaak op verzoek van een pandhouder in gerechtelijke be-
waring wordt gesteld. 

Artikel 497. Boven kwam reeds enige malen de situatie ter sprake dat een 
beslag uit hoofde van de onderhavige afdeling samenloopt met een ander 
beslag, hetzij eveneens uit hoofde van deze afdeling, hetzij tot verhaal van 
een geldvordering. Het eerste lid van het onderhavige artikel bepaalt dat bij 
een zodanige botsing van beslagen, het conflict langs de weg van artikel 438 
moet worden uitgevochten. Er werd onder Algemeen bij deze afdeling, punt 
3, reeds op gewezen dat daarbij beslissend zal zijn wie van beide partijen 
materieel het sterkste recht heeft. Daar werd ook het geval vermeld van twee 
beslagen tot afgifte, waarbij degene die een zakelijk recht blijkt te kunnen in-
roepen, in het algemeen boven een persoonlijk gerechtigde zal gaan. Het-
zelfde geldt als een zakelijk gerechtigde die bijv. uit hoofde van artikel 5.1.4 
Nieuw B.W. optreedt, staat tegenover iemand die verhaal zoekt voor een 
geldvordering. Maar ook hier kan het resultaat anders uitvallen, bijv. wan-
neer de schuldeiser zich ter zake van zijn geldvordering kan beroepen op be-
palingen als de artikelen 3.10.3.3 lid 2, 3.10.3.5 lid 2, 3.10.4A.2 en 3.10.4A.5a 
Nieuw B.W., alsook in het geval dat de zakelijk gerechtigde zijn recht niet te-
gen de schuldeiser kan inroepen wegens het bepaalde in artikel 3.4.2.5 lid 2, 
waar onder de term «ouder recht» mede een voorrecht begrepen kan zijn. 

Loopt een beslag tot afgifte uit hoofde van een persoonlijke vordering, bij 
voorbeeld tot levering, samen met een beslag tot verhaal van een geldvor-
dering, dan vloeit uit artikel 453a en ook uit de algemene regels omtrent de 
gelijkheid van schuldeisers voort, dat de nakoming van het recht op afgifte 
door het laatst genoemde beslag wordt geblokkeerd, en dat de betreffende 
schuldeiser genoegen zal moeten nemen met schadevergoeding, waarvoor 
hij op dezelfde voet als de andere schuldeisers op de goederen van de schul-
denaar- waaronder het beslagen goed - verhaal zal kunnen nemen, zoals 
hij ook in geval van faillissement van de schuldenaar slechts als concurrent-
schuldeiser voor zijn vordering tot schadevergoeding op zal kunnen komen. 

Doet zich een zodanig geval voor of kan een gerechtigde tot afgifte om een 
der voormelde andere redenen zijn recht niet tegen degene die beslag voor 
een geldvordering heeft gelegd, inroepen, dan zou hij om aan de verdeling 
van de opbrengst van de in beslag genomen zaak deel te mogen nemen -
zonder uitdrukkelijke bepaling - opnieuw beslag moeten leggen overeen-
komstig de regels van de artikelen 439 e.v. Aan deze moeilijkheid beoogt het 
tweede lid van artikel 497 tegemoet te komen. Daarin wordt bepaald dat het 
beslag tot afgifte in een zodanig geval voor zoveel nodig tevens geldt als een 
als tweede gelegd executoriaal beslag tot verhaal van de vordering tot ver-
vangende schadevergoeding wegens uitblijven van de afgifte. Het gevolg 
daarvan is dat de executie in beginsel plaatsvindt onder de leiding van de 
schuldeiser die voor de geldvordering beslag heeft gelegd (behoudens arti-
kel 459), maar dat degene die beslag tot afgifte heeft gelegd bij de toepas-
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sing van de artikelen 480 e.v. dezelfde rechten als de andere daar bedoelde 
beslagleggers van het goed heeft. Daartoe zal zijn vorder ing tot schadever-
goeding zonodig nader moeten worden veref fend, hetgeen echter aan het 
executoriale karakter van het beslag niet afdoet; men vergeli jke artikel 441. 
In de praktijk zal overigens degene die recht op afgifte heeft, zich terstond 
ook van een executoriale titel voor de vervangende schadevergoeding kun-
nen voorzien door in dezelfde procedure als waar in hij afgifte of levering 
vordert , tevens een voorwaardel i jke veroordel ing tot schadevergoeding te 
vragen voor het geval de afgifte mocht ui tb l i jven. Men zie ook het huidige ar-
tikel 1576x B.W. en artikel 7.1.11.20 lid 2 Nieuw B.W. 

Het derde lid heeft weer betrekking op het geval dat er twee of meer per-
soonl i jk gerecht igden tot afgifte zijn. Degene wiens recht op afgifte voor dat 
van een ander moet wi jken, zou door het tweede lid op de gedachte ge-
bracht kunnen worden om op zijn beurt diens recht op afgifte te frustreren 
door op de betreffende zaak beslag tot verhaal van een geldvorder ing te leg-
gen, nl . de geldvorder ing tot vervangende schadevergoeding, waarop hij je-
gens de schuldenaar recht heeft, juist omdat deze de zaak aan de andere ge-
rechtigde moet afgeven. Het is duidel i jk dat, als dit zonder meer mogel i jk 
zou zijn, het recht op afgifte van degene die voorgaat, in feite wein ig te bete-
kenen zou hebben. Anderzi jds gaat het ook niet aan o m , als twee persoonli jk 
gerecht igden tot afgifte tegenover elkaar staan, de één de zaak zelf te ver-
schaffen en de ander de mogel i jkheid tot verhaal van zijn schadevordering 
daarop geheel te ontnemen, ook als verhaal op de andere goederen van de 
schuldenaar onmogel i jk blijkt. 

Het derde lid kiest daarom een tussenoplossing. Degene met het sterkste 
recht op afgifte kan het voormelde verhaal, waardoor dit recht zou worden 
gefrustreerd, voorkomen door andere goederen van de schuldenaar aan te 
wi jzen die voor de betreffende vorder ing vo ldoende verhaal bieden. De re-
dactie van deze bepaling is ont leend aan die van artikel 96 lid 1 van Boek 1 
B.W. en artikel 3.6.1.5b Nieuw B.W., waar vergel i jkbare bepalingen zijn te 
v inden. Bij de vraag of een goed in het kader van deze bepalingen voldoende 
verhaal biedt, moet niet alleen worden gelet op de te verwachten opbrengst, 
maar ook op de vraag of het goed aan verhaal door andere schuldeisers 
blootstaat en of de u i twinning op eenvoudige wijze te realiseren is, hetgeen 
bij voorbeeld in de regel niet het geval zal zijn als het aangewezen goed zich 
buiten Nederland bevindt. 

Overwogen is o m aan degene die beslag tot afgifte heeft gelegd een zoda-
nige bevoegdheid te geven jegens alle beslagleggers tot verhaal van een 
geldvorder ing. Daarvan is echter afgezien wegens het gevaar dat voor de 
gewone schuldeisers een nieuwe bron van compl icat ies en zo van vertra-
ging zou ontstaan, waarvan de schuldenaar wel l icht in samenspanning met 
anderen misbruik zou kunnen maken. Dit sluit echter niet uit, dat als de ge-
rechtigde tot afgifte een redelijk ander verhaalsobject aanwijst, het doorzet-
ten van de executie door een schuldeiser juist op de af te geven zaak mis-
bruik van bevoegdheid kan opleveren. Al te snel mag dit echter niet worden 
aangenomen, mede omdat degene wiens recht op afgifte door een verhaals-
beslag dreigt te worden gefrustreerd, zich alt i jd kan beschermen door de 
geldvorder ing van deze beslagleggerte vo ldoen, waardoor hij krachtens ar-
tikel 6.2.2.7 onder c in deze vorder ing word t gesubrogeerd en aldus het be-
taalde van de schuldenaar kan terugvorderen. 

Artikel 498. Het eerste lid bevat een soortgel i jke bepal ing als artikel 456. 
Het verzet tegen de executie moet worden onderscheiden van de gevallen 
waarop het vor ige artikel betrekking heeft. Zo zal een derde die eigenaar van 
een zaak is, zich kunnen verzetten tegen een executie tot afgifte aan degene 
aan wie de geëxecuteerde haar onbevoegd verkocht, ook zonder dat deze 
derde zelf eveneens beslag heeft gelegd. 

Het tweede lid is veeleer te vergeli jken met artikel 456a, zij het dat hier met 
een eenvoudiger regel kan worden volstaan. Degene die uit hoofde van arti-
kel 3.4.2.3a leden 2 en 3 overdracht vordert , zal immers de daartegenover 
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verschuldigde vergoeding moeten betalen aan de rechthebbende en niet 
aan de executant die jegens deze alleen een persoonl i jk recht op afgifte 
heeft. Is de executant zelf de rechthebbende - men denke aan het geval dat 
hij de zaak heeft gerevindiceerd - , dan zal de vorder ing tot overdracht tot 
hem moeten worden gericht en hij recht op de vergoeding hebben. Daar-
voor is geen nadere regel terzake van beslag nod ig . 

Artikel 499. Dit artikel bevat een soortgel i jke bepal ing als het huidige art i-
kel 490d. Vergelijk ook artikel 461 d. De slotzin, ont leend aan artikel 490d lid 
2, is aangepast aan de redactie van artikel 477b l id 1. 

Artikel 500. Voor de gevallen dat het vor ige artikel geen oplossing biedt of 
de executant twi j fe l t of wel aan de eisen voor toepassel i jkheid ervan is vo l -
daan, is de mogel i jkheid geopend o m de afgifte door middel van een der-
denbeslag af te dwingen, waarbi j de artikelen 475-479 van overeenkomst ige 
toepassing zijn, behoudens dat het beslagexploi t en de verklar ing van de 
derde uitslui tend betrekking hebben op de af te geven zaak of zaken. Een be-
paling als de laatste zin van het vor ige artikel is hier niet nodig in verband 
met de overeenkomstige toepassing van artikel 477b, eerste l id. 

DERDE TITEL. VAN DE GERECHTELIJKE TENUITVOERLEGGING OP 
ONROERENDE ZAKEN 

Algemeen. 1. De huidige regeling van de u i tw inn ing van onroerende 
goederen draagt een sterk verouderd karakter. In de onderhavige titel wo rd t 
uitgegaan van een wijze van executie die zich afspeelt voor de rechtbank en 
met vele formal i te i ten is omr ingd . Hoofdzakeli jk ter bevorder ing van een ho-
gere opbrengst is bij de Wet van 7 jul i 1896, Stb. 103 (Wet Hartogh) met de 
artikelen 537a-537j een regeling ingevoegd die leidt tot verkoop ten over-
staan van een door de rechtbank aan te wi jzen notaris. Daarbij zijn echter 
krachtens artikel 537c de regels die gelden voor de executie voor de recht-
bank, behoudens een aantal u i tzonder ingen, van toepassing gebleven. Daar-
naast kent de huidige praktijk de vri jere wijze van executie, waarvan een hy-
potheekhouderd ie het beding van artikel 1223 l id 2 B.W. heeft gemaakt, ge-
bruik kan maken. Deze laatste wijze van u i tw inn ing word t in feite het meest 
toegepast omdat onroerende goederen, eer het tot executie door een gewo-
ne schuldeiser komt, reeds lang met hypotheek belast plegen te zijn en de 
hypotheekhouder in geval van beslag de executie overeenkomst ig de artike-
len 509 e.v. pleegt over te nemen, juist omdat hij er de voorkeur aan zal ge-
ven bij de u i tw inn ing niet aan de voorschri f ten van de onderhavige t i tel ge-
bonden te zijn. 

In het onderhavige ontwerp voor deze titel d ienden voor alles voorzienin-
gen te worden opgenomen ter aanvul l ing en ui twerking van de regeling die 
in de artikelen 3.9.4.11 e.v. Nieuw B.W. is opgenomen met betrekking tot de 
executie door een hypotheekhouder. Deze regeling wi jk t in verschi l lende op-
zichten af van die van het huidige recht. In de eerste plaats heeft in het 
Nieuw B.W. in beginsel iedere hypotheekhouder het recht van parate execu-
tie, zonder dat daarvoor een bijzonder beding als dat van het huidige artikel 
1223 B.W. nodig is. Voorts kan deze parate executie krachtens artikel 3.9.4.11 
ook door onderhandse verkoop plaatsvinden. Tenslotte is een geheel nieu-
we regeling opgenomen betreffende de zogenaamde zuivering van het ver-
kochte goed van hypotheken en beslagen, die tevens invloed heeft op de 
wijze waarop met de opbrengst moet worden gehandeld. Het verdient aan-
bevel ing daarbij zoveel mogel i jk ook voor de executie door een beslaglegger 
aan te sluiten. 

Maar ook in andere opzichten was herziening van deze titel nodig. Zij 
moest worden aangepast aan tal van andere bepal ingen van het Nieuw B.W. 
dan die betreffende hypotheek. Rekening moest worden gehouden met de 
schrapping van de f iguur van de grondrente, waarop thans de artikelen 
544-550 betrekking hebben. En ook lag het voor de hand haar niet onnod ig 
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van de in vele opzichten gewijzigde voorafgaande titel te doen afwijken en 
haar in overeenstemming te brengen met de herziene algemene bepalingen 
van de eerste titel van dit boek. Mede in verband met het reeds gesignaleer-
de verouderde karakter van de huidige regeling is er daarom de voorkeur 
aan gegeven de onderhavige titel geheel te vernieuwen. 

2. De thans voorgestelde opzet laat zich in vergelijking met de huidige ti-
tel als volgt samenvatten. 

De artikelen 502-513a, betreffende het executoriale beslag op onroerende 
zaken, zijn tot eerste afdeling van de nieuwe titel gemaakt. Zij volgen in grote 
lijn de huidige artikelen 502-513, zij het ook dat verscheidene ingrijpende 
wijzigingen en aanvullingen zijn aangebracht. 

De huidige artikelen 491-501 en 514-537J zijn vervangen door de nieuwe 
artikelen 514-529 die de tweede afdeling vormen en een regeling geven 
voor de verkoop ten overstaan van een notaris die grotendeels zowel geldt 
voor de executie door een gewone beslaglegger als krachtens artikel 546 
voor de executie door een hypotheekhouder, met betrekking waartoe in de 
artikelen 544-548 een aantal bijzondere bepalingen is opgenomen. De nieu-
we regeling is mede afgestemd op de huidige praktijk ten aanzien van exe-
cutie op grond van het beding van artikel 1223 lid 2 B.W. 

De derde afdeling, die thans de artikelen 538-543 bevat en de opvordering 
van de in beslag genomen zaken door derden betreft, is in het ontwerp aan-
gepast aan het nieuwe artikel 438 en kon daardoor tevens worden vereen-
voudigd. 

De vierde afdeling bevat thans een regeling van het beslag op grondren-
ten, die echter in verband met het reeds vermelde vervallen van deze figuur 
in het Nieuw B.W. kan worden geschrapt. De daardoor opengevallen plaats 
is benut door in deze afdeling de bijzondere regels opte nemen, die gelden 
voor de executie door een hypotheekhouder. 

De vijfde afdeling betreffende de rangregeling is sterk bekort in verband 
met de nieuwe regeling vervat in de artikelen 480-490a en 490c waarnaar in 
het nieuwe artikel 552 lid 3 wordt verwezen. 

Daardoor is ruimte vrijgekomen voor toevoeging van een zesde afdeling 
(artikelen 555-558), waarin een regeling van gedwongen ontruiming is op-
genomen, waarover in deze memorie bij de vierde afdeling van de tweede ti-
tel (de nieuwe artikelen 491-500) onder Algemeen al een en ander is gezegd, 
en die mede de artikelen 123 en 124 zal vervangen. 

3. Het bovenstaande brengt mee dat een niet onaanzienlijk aantal van de 
thans in de onderhavige titel opgenomen artikelen is vervallen of verplaatst. 
Meestal behoeft dit niet afzonderlijk te worden toegelicht, omdat dit reeds 
voldoende duidelijk uit de aard van de nieuwe regeling voortvloeit. In een 
aantal gevallen is echter enige verduidelijking wenselijk, die hieronder zal 
worden gegeven. 

De huidige artikelen 491 en 492 geven aan welke onroerende goederen 
voor de executie in aanmerking komen. D«7e artikelen zijn in het nieuwe stel-
sel overbodig geworden. Uit de artikelen 502 e.v. volgt dat de daar bedoelde 
executie betrekking heeft op onroerende zaken, waaronder moeten worden 
verstaan onroerende zaken in de zin van de artikelen 3.1.1.1 en 2 Nieuw B.W. 
Uit het nieuwe artikel 437 volgt dat de artikelen 502 e.v. van overeenkomsti-
ge toepassing zijn op beperkte rechten op en aandelen in onroerende zaken. 
Wat de in artikel 491 vermelde beperkte rechten betreft, maakt dit geen ver-
schil, nu de beperkte rechten van erfdienstbaarheid en hypotheek naar hun 
aard niet voor afzonderlijke executie vatbaar zijn. Aantekening verdient 
slechts dat grondrente en beklemrecht in het Nieuw B.W. niet meer voorko-
men. Wat betreft aandelen in onroerende zaken betekent dit evenwel een 
verruiming ten opzichte van artikel 492 dat alleen op nalatenschappen ziet. 
Deze verruiming is ook gewenst in verband met de desbetreffende bepalin-
gen van het Nieuw B.W., die voor alle gemeenschappen van een of meer 
goederen gelden; men zie met name de artikelen 3.7.1.8 lid 3 en 3.7.2.2. Een 
schuldeiser zal soms trouwens ook de weg van artikel 3.7.2 2b kunnen vol-
gen. 
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Artikel 493 is voor wat betreft het «droit de suite» van de hypotheekhouder 
overbodig en voor wat betreft het bevel aan de schuldenaar opgegaan in de 
eis van aanzegging, vervat in artikel 544. 

De artikelen 494, 496 en 497 zijn opgegaan in de nieuwe artikelen 520 en 
521. Artikel 498 is geschrapt, omdat het niet langer aan een praktische be-
hoefte voldoet. Niet is trouwens in te zien waarom de bij een aanbod tot ces-
sie van een andere vordering, die voldoende is om de beslaglegger te vol-
doen, een oplossing in deze trant uitgesloten zou zijn. De kwestie kan wor-
den overgelaten aan de bereidheid van partijen tot een zodanige afwikke-
ling, met dien verstande dat het doorzetten van de executie, indien de om-
standigheden sprekend genoeg zijn, misbruik van bevoegdheid kan opleve-
ren. Men vergelijke ook de in artikel 438 opgenomen mogelijkheid dat de 
executie slechts tegen zekerheidstelling kan plaatsvinden of worden voort-
gezet. 

Artikel 499 is terug te vinden in artikel 504a, terwijl artikel 500 overbodig is 
geworden naast het algemenere artikel 431a. 

Artikel 501 is geschrapt. Het was overbodig en in zoverre ook misleidend 
dat er langs de weg van artikel 438 en later ook bij de verdeling van de op-
brengst alle gelegenheid is om bezwaar te maken tegen hetgeen de execu-
tant beweert krachtens zijn executoriale titel te vorderen te hebben. Een be-
paling als deze komt evenmin bij de tenuitvoerlegging op andere groepen 
van goederen voor. 

Artikel 525 regelt een kwestie die beter aan de veilingvoorwaarden over-
gelaten kan worden; men zie deze memorie bij artikel 517. 

De artikelen 533 en 534 zijn in gewijzigde vorm opgegaan in artikel 438, 
tweede lid. 

Artikel 535 is vervallen nu het daar bepaalde reeds voortvloeit uit het in ar-
tikel 3.4.2.2 lid 1 Nieuw B.W. neergelegde stelsel van overdracht en uit artikel 
7.1.2.8 Nieuw B.W. 

Artikel 536 is geschrapt in verband met het verdwijnen van de figuur van 
oppositie tegen afgifte van kooppenningen. 

Opschrift. Het opschrift is aangepast aan dat van de tweede titel, zulks 
mede in verband met de zesde afdeling waarin geen sprake van «uitwin-
ning» is, maar wel van tenuitvoerlegging. 

Eerste Afdeling. Van executoriaal beslag op onroerende zaken 

Artikel 502. De leden 1, 3 en 4 hebben dezelfde redactie gekregen als de 
leden 1-3 van artikel 439. Hier moge naar de toelichting op dit laatste artikel 
worden verwezen. De bijzondere eis van het tweede lid is gehandhaafd. 

Artikel 503. Het huidige eerste lid is opgegaan in het eerste lid van artikel 
502. Het huidige tweede lid is als enig lid overgebleven. 

Artikel 504. Het eerste lid is opnieuw geredigeerd overeenkomstig het 
nieuwe eerste lid van artikel 440 en voorts ook zoveel mogelijk in overeen-
stemming gebracht met de desbetreffende regels omtrent andere beslagen. 
Men lette erop dat het artikel alleen zegt welke inhoud het proces-verbaal 
van inbeslagneming dient te hebben. Wat verder met dit proces-verbaal 
dient te geschieden, wil een beslag op de betreffende zaak tot stand komen, 
wordt bepaald in artikel 505. 

In het eerste lid onder a is de verouderde bepaling betreffende de deur-
waarder die zich op het goed begeeft, geschrapt. Zij is reeds nu in de praktijk 
een dode letter. Omtrent de schrapping van de eis dat ook de voornaam van 
de geëxecuteerde moet worden vermeld, moge naar de toelichting op artikel 
440 worden verwezen. 

Onder c is rekening gehouden met het geval dat een opgave slechts kan 
plaatsvinden «naar aanleiding van de kadastrale indeling». Men denke aan 
beslag op een stuk grond dat kort geleden is afgesplitst en nog niet van een 
afzonderlijk kadastraal nummer is voorzien. 
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Het tweede lid maakt mogelijk om in het proces-verbaal van beslag reeds 
een notaris aan te wijzen ten overstaan van wie de executie zal plaatsvinden. 
Noodzakelijk is dit evenwel niet. Indien de executant meent dat het beslag 
onmiddellijk moet worden gelegd, kan hij met het aanwijzen van de notaris 
die wellicht niet terstond te bereiken is, wachten en deze naderhand over-
eenkomstig artikel 514, tweede lid, bij een afzonderlijk exploit aanwijzen. 

Wijst de executant evenwel een notaris aan, dan zal hij ook ten kantore 
van deze woonplaats dienen te kiezen. Op deze woonplaats is artikel 502 iid 
4 van toepassing. Deze woonplaatskeuze is wenselijk, omdat bij het vervolg 
van de executie de notaris de centrale persoon zal zijn en deze dus zoveel 
mogelijk op de hoogte moet zijn van hetgeen zich aan eventuele complica-
ties voordoet, zulks in het belang van alle betrokken partijen. Dit neemt 
evenwel niet weg dat de oorspronkelijk bij de deurwaarder gekozen woon-
plaats zijn betekenis niet verliest. Men zie hetgeen bij artikel 439 omtrent de 
daar voorgeschreven keuze van woonplaats bij de deurwaarder is opge-
merkt en bedenke dat van een andere regel verwarring zou zijn te vrezen 
voor een wederpartij die van de eenmaal gekozen woonplaats op de hoogte 
is gekomen en die zich niet steeds van de nieuwe woonplaatskeuze bewust 
behoeft te zijn. 

Artikel 504a. Dit artikel bevat een regel als in het huidige artikel 499 en in 
het nieuwe artikel 441 is neergelegd. 

Artikel 505. In de huidige praktijk komt het zowel voor dat het proces-ver-
baal van inbeslagneming eerst aan de geëxecuteerde wordt betekend en 
vervolgens wordt ingeschreven in de openbare registers, als dat eerst de in-
schrijving plaatsvindt en daarna pas de betekening aan de geëxecuteerde. 
De eerste volgorde heeft het voordeel dat de geëxecuteerde de inschrijving 
nog kan voorkomen door de executerende schuldeiser terstond te betalen. 
De tweede volgorde heeft het voordeel dat het beslag onmiddellijk zijn wer-
king heeft, waarbij moet worden bedacht dat de betekening aan degeëxecu-
teerde enige tijd kan kosten, met name wanneer hij in een ander arrondisse-
ment woont dan waarin de onroerende zaak is gelegen, zodat de betekening 
door een andere deurwaarder zal moeten geschieden dan degene die het 
beslag gelegd heeft. 

In dit op de huidige wet gegronde stelsel is een zwak punt dat de wet geen 
waarborg bevat dat de geëxecuteerde zo spoedig mogelijk van de inschrij-
ving van een proces-verbaal van inbeslagneming op de hoogte komt. Het 
beslag werkt immers vanaf het ogenblik van de inschrijving, ook wanneer de 
betekening eerst geruime tijd later plaats zou vinden. 

Het eerste lid van het onderhavige artikel tracht aan deze moeilijkheid te-
gemoet te komen door enerzijds uit te gaan van de huidige praktijk waarin 
de volgorde van betekening en inschrijving aan de executant is overgelaten, 
maar anderzijds de betekening te binden aan een termijn van drie dagen se-
dert de inschrijving. Men lette erop dat deze termijn nog een zekere verlen-
ging kan ondergaan door toepassing van artikel 2 van de Algemene Termij-
nenwet. 

Aldus zijn in het eerste lid tevens de leden 1 en 2 van het huidige artikel sa-
mengevat. De bepalingen van het slot van het huidige tweede lid en van het 
derde lid konden vervallen. Op de inschrijving van beslagen zijn immers in 
beginsel mede de bepalingen van afdeling 3.1.2 Nieuw B.W. van toepassing, 
waar de inschrijving in de openbare registers in het algemeen is geregeld. 
Men zie in dit verband met name de artikelen 3.1.2.2 a en 3.1.2.3 leden 2 
en 3. 

Het nieuwe tweede lid vervangt het huidige vierde in een redactie die 
overeenstemt met die van de nieuwe artikelen 453a, 474e en 475b. Uit de 
toepasselijkheid van afdeling 3.1.2 volgteen belangrijke wijziging ten op-
zichte van het huidige: artikel 3.1.2.4a brengt mee dat voor de hier bedoelde 
werking van het beslag niet de dag van inschrijving, maar het tijdstip van de 
inschrijving beslissend wordt, welk tijdstip blijkens artikel 3.1.2.3 lid 2 nader 
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is bepaald op het t i jdst ip waarop het proces-verbaal van inbeslagneming 
aan de bewaarder van de registers ter inschri jving word t aangeboden. Op-
merking verdient voorts dat de laatste zin van het huidige vierde lid in de 
nieuwe tekst niet is teruggekeerd. Of vóór de inschri jving aangegane huur-
of pachtovereenkomsten aan de beslaglegger kunnen worden tegengewor-
pen, dient aan de hand van artikelen 3.2.11 e.v. Nieuw B.W. te worden be-
oordeeld. 

De gedachte van het huidige vi j fde lid is in gewijzigde vo rm terug te v in-
den in het nieuwe derde l id. Het beoogt de kopers van onroerende zaken of 
van een daarop rustend beperkt recht (bijv. erfpacht), alsmede de hypo-
theekhouders die de koop geheel of ten dele hebben gef inancierd, te be-
schermen tegen beslagen die zij ten t i jde van het verl i jden van de transport-
akte - in de praktijk tevens van het betalen van de kooppri js - nog niet kon-
den kennen, omdat die beslagen toen nog niet waren ingeschreven. Het hui-
dige vi j fde lid biedt deze bescherming, naar men pleegt aan te nemen, in zo-
verre dat slechts een akte die de dag vóór de inschri jving van het beslag is 
opgemaakt en op dezelfde dag als het beslag word t ingeschreven voldoende 
is o m de verkri jger van de zaak of het beperkte recht boven de beslaglegger 
te doen gaan. In de huidige t i jd schiet deze bescherming echter tekort . Daar-
bij moet het volgende worden bedacht. 

In de praktijk plegen de in te schri jven notariële akten per post aan de be-
waarder der registers ter inschri jv ing te worden aangeboden. Deze praktijk 
is begri jpel i jk en ook moeil i jk te wi jz igen, enerzijds als gevolg van de grote 
vlucht die het rechtsverkeer in onroerende zaken en rechten daarop heeft ge-
nomen, anderzijds in verband met de concentratie van de openbare regis-
ters in een beperkt aantal kantoren, waardoor de afstand tot het kantoor van 
de notaris voor wie de akte is verleden en die in de praktijk voor de inschri j-
v ing pleegt te zorgen, in vele gevallen is toegenomen en in de toekomst wei -
licht nog verder zal toenemen. Een gevolg van deze praktijk is dat tussen het 
opmaken van de akte en het t i jdst ip van inschri jving daarvan een of meer da-
gen plegen te l iggen, afhankelijk van de vraag wat de eerstvolgende dag is, 
waarop het kantoor van de bewaarder is geopend. Gedurende deze gehele 
t i jd kunnen beslagen worden ingeschreven, die de koper van het goed en de 
hypotheekhouder niet konden kennen. Het is hierdoor dat de omvang van 
het risico word t bepaald, dat het goed na de voldoening van de kooppri js 
nog aan u i tw inn ing voor een schuld van de vervreemder bloot staat. 

De huidige praktijk neemt dit risico dat door artikel 505, vi j fde l id, wel 
word t beperkt, maar niet weggenomen, noodgedwongen op de koop toe. Zo 
de notaris, zonder de koper of hypotheekhouder van dit risico op de hoogte 
te stel len, het bedrag dat hij van hen heeft ontvangen aan de verkoper door-
betaalt, zal hij wel l icht door de koper aansprakelijk gesteld kunnen worden , 
zo deze al niet geacht zal moeten worden van dit risico op de hoogte ge-
weest te zi jn, bijv. omdat hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van een 
ter zake kundige makelaar. Maar zelfs een zodanige aansprakeli jkheid zal 
vaak een schrale troost zi jn, met name in het veel voorkomende geval dat 
het gaat o m de koop van een won ing of een bedri j fsruimte die slechts moge-
lijk is geweest door een geli jkt i jdige verkoop van de vor ige won ing of be-
dr i j fsru imte, zodat de koper als gevolg van de blokkering van de levering in 
het geheel geen won ing of bedri j fsruimte meer heeft. Dit laatste brengt ook 
mee dat het geen praktische oplossing zou zijn, indien de notaris zich ge-
noopt zou voelen met het doorbetalen van de koopsom te wachten, totdat 
zekerheid bestaat dat de zaak op het t i jdst ip van de inschri jving van de akte 
van overdracht vri j van beslagen was. Dit zou immers een geli jkt i jdige afwik-
keling van de verschil lende transacties onmogel i jk maken, terwi j l in de prak-
tijk vaak sprake is van een keten van overeenkomsten, die tot een reeks 
overdrachten en verhuizingen op één dag leidt. 

Een redelijke oplossing kan slechts worden verkregen door een afweging 
van de betrokken belangen. Aan de ene kant is er het belang van een vlot 
ver lopend rechtsverkeer in onroerende zaken en rechten daarop, waarbi j de 
verkri jgers van voor hen noodzakelijke woon- en bedri j fsruimte en hun f i -
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nanciers er zeker van kunnen zijn dat het verkregen goed, nadat de koopsom 
op de gebruikel i jke wi jze betaald is, niet meer aan u i tw inn ing door de 
schuldeisers van de vervreemder bloot staat. Aan de andere kant is er het 
belang van deze schuldeisers dat hun schuldenaar niet de mogel i jkheid 
heeft zijn onroerende zaak nog snel door een overdracht of hypotheek aan 
het beslag te onttrekken, waarbi j niet alleen aan schi jnhandel ingen moet 
worden gedacht, maar ook aan reële pogingen om op korte termi jn aan geld 
te komen voor andere doelen dan het betalen van de schuldeisers. Te be-
denken valt daarbi j dat het belang van kopers en hypotheekhouders in be-
ginsel in zoverre zwaarder weegt dan dat van een beslaglegger, dat voor de 
koper zijn won ing of bedr i j fsruimte op het spel staat en hij en de hypotheek-
houder in de regel reeds een belangri jk bedrag (de koopsom) in de geblok-
keerde transactie hebben gestoken, terwi j l de beslaglegger er hoogstens de 
kosten van het beslag bij in kan schieten. Ook is in dit verband van belang 
dat naar gelang van de omstandigheden het beslag ook voor de verkoper als 
een vo lkomen verrassing kan komen, zodat reeds o m deze reden op zijn me-
dedel ingen geen staat kan worden gemaakt. Anderzi jds dient de beslagleg-
gerzo spoedig mogel i jk na de inschri jv ing van zijn beslag zekerheid te kun-
nen kri jgen of het beslag doel treft, zulks in verband met de vraag of hij nog 
verdere beslagen moet leggen, bijv. op de won ing of de bedr i j fsruimte die 
de schuldenaar ter vervanging van het verkochte geleverd heeft gekregen. 
Zou hij zich pas geru ime t i jd later zekerheid daaromtrent kunnen verschaf-
fen, dan kan de kans voor een nieuw beslag immers verkeken zijn. 

Deze overwegingen hebben ertoe geleid in het derde lid te bepalen dat, in-
dien de akte betreffende de vervreemding of bezwaring vóór de inschr i jv ing 
van het beslag reeds was opgemaakt, de vervreemding of bezwaring tegen 
de beslaglegger kan 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 jv ing van het beslag geopend is. De bepa-
l ing brengt mee dat indien op het t i jdst ip van het verl i jden van de akte geen 
beslag blijkt te zijn ingeschreven, de koopsom vei l ig betaald kan worden , 
mits de akte uiterl i jk de eerstvolgende dag dat het kantoor van de bewaarder 
open is, daar ter inschri jv ing aangeboden wordt . Het risico dat het laatste 
niet zou lukken, bijv. door onregelmat igheden bij de post waarmee zij is ver-
zonden, bestaat ui teraard, maar het is niet onredeli jk dit voor rekening van 
de koper of hypotheekhouder te laten. Op hem rust ook de bewijslast dat de 
akte vóór de inschr i jv ing van het beslag reeds was opgemaakt. Dit bewijs zal 
kunnen worden vergemakkel i jkt door de notaris, indien deze in de akte het 
t i jdst ip van het verl i jden daarvan nauwkeur ig vermeldt . 

Het is niet nodig geoordeeld o m de werk ing van het derde lid te beperken 
tot vervreemding of bezwaring anders dan om niet. De beslagleqger zal im-
mers, indien hij door een rechtshandeling benadeeld word t , in beginsel 
een beroep kunnen doen op de artikelen 3.2.11 e.v. Nieuw B.W., waar in zijn 
bevoegdheden tot aantasting van zodanige rechtshandel ingen ten opzichte 
van de Pauliana van het huidige recht niet onaanzienli jk worden ve r ru imd , 
met name indien het o m rechtshandel ingen om niet gaat. 

Het bovenstaande laat zich als volgt samenvatten dat krachtens het derde 
l id de inschri jv ing van een beslag een minder sterke werk ing heeft dan de in-
schri jv ing van een akte betreffende een vervreemding of bezwaring. Het 
Nieuw B.W. kent daarvan andere voorbeelden. Zo kunnen de bepal ingen 
van de artikelen 3.1.2.7-8a betreffende de bescherming op grond van goede 
t rouw ten aanzien van niet ingeschreven of onjuist ingeschreven fei ten 
slechts worden ingeroepen door verkri jgers van een recht op een register-
goed onder bi jzondere titel en niet ook door beslagleggers; men zie de me-
morie van antwoord aan de Tweede Kamer betreffende Boek 3, p. 25, alinea 
1. 

Tenslotte verdient nog opmerk ing dat de gedachte van het n ieuwe derde 
l id niet is doorgetrokken tot het fai l l issementsbeslag. Voor dat geval is het 
stelsel van artikel 35 Fail l issementswet gehandhaafd, zodat inschri jving van 
een vóór de fai l l ietverklar ing opgemaakte akte op de dag van de fai l l ietver-
klaring niet geldig meer kan geschieden. In dit geval dienen de belangen van 
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de gezamenlijke schuldeisers voor te gaan. Daarbij komt dat in de praktijk 
een gewoon beslag gemakkelijker als volledige verrassing kan komen dan 
een faillissement dat meestal het eindresultaat is van een ongunstige ont-
wikkeling van de financiële positie van de schuldenaar, die geruime tijd te-
voren is ingezet. 

Artikel 506. Dit artikel is aangepast aan de bij de eerste afdeling van de 
tweede titel reeds aangekondigde afschaffing van de verplichte aanstelling 
van de bewaarder. Voor de verplichting van het eerste lid is niet noodzake-
lijk de geëxecuteerde als bewaarder aan te wijzen. De bewaring bedoeld in 
het tweede lid is een gerechtelijke bewaring waarop de artikelen 796 e.v. van 
toepassing zijn. 

Nu de rechtbank niet meer bij de executie van onroerende zaken betrok-
ken is, ligt het voor de hand dat de bewaarder wordt benoemd door de presi-
dent. Men zie ook de artikelen 709 en 766. 

Tegen de aanstelling van een bewaarder behoort geen hogere voorzie-
ning open te staan. Zie onder Algemeen bij dit Boek, punt 4. 

Krachtens het nieuwe artikel 429d lid 4 kan het betreffende verzoekschrift 
ook door een deurwaarder worden ingediend. 

Artikel 507. Dit artikel is zoveel mogelijk aangepast aan de redactie van 
de artikelen 455, 455a en 474b. Tevens is de verhouding geregeld tot het 
pandrecht, bedoeld in artikel 3.9.2.2 lid 4. 

Men lette erop dat het eerste lid spreekt van rechten van derden «daarop». 
Daaronder vallen niet ook persoonlijke rechten ten aanzien van de vruchten 
en beplantingen. Dat een huurder of pachter wiens overeenkomst vóór het 
beslag tot stand kwam, ter zake van zijn rechten ten aanzien van de vruchten 
of beplantingen wordt beschermd, volgt reeds uit artikel 505 lid 2. 

In een nieuw tweede lid is artikel 451, mede ter zake van de inoogsting, 
van overeenkomstige toepassing verklaard, evenals dit in artikel 494 is ge-
schied. 

In het derde lid is buiten twijfel gesteld, dat de onder het beslag vallende 
huur- en pachtpenningen aan de notaris moeten worden betaald. Uit het 
hier bepaalde volgt tevens dat deze het geïnde ten behoeve van de geza-
menlijke belanghebbenden bij de opbrengst dient te voegen. Voor de slotzin 
van dit lid moge naar de toelichting bij artikel 455a worden verwezen. 

Het vierde lid geeft aan het artikel uitbreiding tot een aantal andere bur-
gerlijke vruchten van de hier bedoelde goederen dan huur en pacht. 

Artikel 507a. Dit artikel komt overeen met het nieuwe artikel 455a. Hier 
moge naar de toelichting bij dat artikel worden verwezen. 

Artikel 508. Dit artikel is aangepast aan de regeling van het hypotheek-
recht in afdeling 3.9.4 Nieuw B.W. Zoals onder Algemeen bij deze titel, punt 
1, reeds is vermeld, krijgt daar iedere hypotheekhouder in beginsel het recht 
van parate executie. De betekening dient daarom aan alle hypotheekhou-
ders te geschieden. Verduidelijkt is ook dat de betekening mag geschieden 
aan de in de registers gekozen woonplaats; dit sluit echter de geldigheid van 
een betekening aan de gewone woonplaats van de hypotheekhouder niet 
uit. 

Artikel 509. Dit artikel heeft een soortgelijke aanpassing als het vorige on-
dergaan, met dien verstande dat de materie van het huidige tweede lid is op-
gegaan in het krachtens artikel 546 ook voor de executie door een hypo-
theekhouder geldende voorschrift van artikel 515. 

Het nieuwe tweede lid houdt rekening met het geval dat er meer hypo-
theekhouderszijn. 

Het nieuwe derde lid bevat in aangepaste vorm de regel die in het huidige 
artikel 511 te vinden is. 
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Opmerk ing verdient nog dat de regel van het huidige artikel 510 is opge-
gaan in artikel 3.9.4.16 Nieuw B.W., terwi j l de materie van het huidige artikel 
512 in artikel 545 is opgenomen. Dit voorschri f t hoort immers thuis bij de re-
gels betreffende executie door een hypotheekhouder, die in het onderhavige 
ontwerp in de vierde afdel ing zijn ondergebracht. 

Artikel 513. Dit artikel is aangepast aan de afschaffing van de executie 
voor de rechtbank. De term «subrogatie» is voorts weggewerkt , aangezien 
hier van een subrogatie in de zin van afdeling 6.2.2 Nieuw B.W. geen sprake 
is. 

Het tweede lid opent nu de mogel i jkheid van een eenvoudig verzoek aan 
de president van de rechtbank om de executie van de legger van het eerst in-
geschreven beslag te mogen overnemen. De onder b vermelde grond is 
voorts ui tgebreid tot alle gevallen dat de executie niet met redelijke spoed 
word t voortgezet. Men vergeli jke ook artikel 459. 

Bij het derde lid zie men onder Algemeen bij dit Boek, sub 4. 
Het vierde lid geeft een voor de hand l iggend voorschrif t omtrent de vo rm 

waar in de overneming moet geschieden. 
Men lette erop dat het artikel alleen ziet op de verhouding tussen beslag-

leggers; voor hypotheekhouders geldt de vergeli jkbare bepaling van artikel 
545. 

Artikel 513a. De artikelen 3.1.2.10 en 10a van het Burgerli jk Wetboek zijn 
op alle waardeloos geworden inschri jv ingen van toepassing. Buiten twi j fe l 
is gesteld dat ook beslagen op deze wijze kunnen worden doorgehaald. In de 
praktijk is er echter behoefte aan dat het beslag ook doorgehaald kan wor-
den op grond van een schrifteli jke ter inschri jving aangeboden verklar ing 
van de deurwaarder dat het beslag word t opgeheven of op grond van een 
overeenkomst ig artikel 3.1.2.2 onde re Nieuw B.W. ingeschreven vonnis, dat 
tot ophef f ing van het beslag strekt; men zie over de moeil i jkheden die bij ge-
breke van een zodanige bepaling in het huidige recht kunnen ontstaan H.R. 
27 april 1979, N.J. 1980,169, m.o.W.H.H. en W.P.N.R. 5430, p. 229 e.v. (1978). 

Tweede Afdeling. Van executoriale verkoop van onroerende zaken 

Artikel 514. Het eerste lid brengt mee dat de wijze van verkoop van het 
huidige artikel 537a de enige wordt , zij het dat de executant zelf de notaris 
mag aanwijzen die met de verkoop zal zijn belast. Voor deze aanwijzing be-
vatten het tweede en derde lid enige nadere regels, die bij artikel 504, twee-
de l id, reeds ter sprake zijn gekomen. Mogel i jk is gemaakt de eenmaal aan-
gewezen notaris te vervangen, zodat geen moei l i jkheden kunnen ontstaan, 
wanneer deze voor de hem toegedachte taak niet beschikbaar blijkt te zi jn. 

Het voorschri f t van het eerste lid heeft tezamen met het bepaalde in artikel 
519 tot gevolg dat op het punt van de verkoop door de beslaglegger hetzelf-
de geldt als voor verkoop door een hypotheekhouder volgt uit artikel 
3.9.4.11 lid 1. Dit is van belang, omdat vr i jwel het gehele vervolg van de af-
del ing krachtens artikel 546 mede op de executie door een hypotheekhouder 
van toepassing is. Beide regelingen zijn aldus op eenvoudige wijze op elkaar 
afgestemd. 

Artikel 515. In dit artikel word t voorgeschreven dat de notaris binnen de in 
het eerste lid bedoelde termi jn dag, uur en plaats van de verkoop moet vast-
stellen en deze vervolgens aan de in het tweede lid bedoelde belanghebben-
den schrifteli jk mededeelt. 

Deze belanghebbenden behoren niet afhankelijk te zijn van de in het vo l -
gende artikel bedoelde publikatie; men vergeli jke het huidige artikel 516, 
tweede l id, alsmede artikel 1255 B.W. 

Artikel 516. Dit artikel regelt de wijze van publicatie van de voorgenomen 
verkoop op aanzienlijk simpeler wijze dan de huidige artikelen 514, 517, 518, 
521, 522 en 537h in verbinding met elkaar doen. Het tweede lid van artikel 
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516 is aan het tweede lid van het huidige artikel 537h ont leend. Welke in-
houd de aanplakbil jetten en advertenties zullen hebben, kan aan de notaris 
worden overgelaten, zoals thans ook bij de executie overeenkomst ig het be-
ding van artikel 1223 lid 2 B.W. het geval is. 

Artikel 517. In het huidige recht dienen de vei lcondit iën lange t i jd voor de 
verkoop ter griff ie van de rechtbank te worden gedeponeerd, terwi j l men 
slechts binnen een vri j korte termi jn (acht dagen) daartegen kan opkomen. 
Men zie de huidige artikelen 516, derde l id, 520, 537g en 537h. Dit stelsel dat 
beoogt de spoed te bevorderen, werkt in de praktijk echter minder gelukkig 
omdat het moeil i jk te vermi jden blijkt te zijn om tot kort voor de verkoop in 
de bijzondere bepal ingen van de vei l ingvoorwaarden nog wi jz ig ingen aan te 
brengen, bijv. in verband met nieuwe gegevens die ten aanzien van het te 
verkopen goed aan het licht zijn gekomen. In verband daarmee verdient het 
de voorkeur om op dit punt aan de praktijk de nodige vr i jheid te laten, zoals 
deze thans ook bestaat ten aanzien van een verkoop op grond van het be-
ding van artikel 1223 lid 2 B.W. 

Wel dient een waarborg te bestaan dat zowel de belanghebbenden bij de 
opbrengst als de gegadigden voor het te verkopen goed op eenvoudige w i j -
ze t i jd ig van de inhoud van de vei l ingvoorwaarden op de hoogte kunnen 
komen. Daarom is voorgeschreven dat de notaris aan de uit de registers be-
kende belanghebbenden een exemplaar van de vei lcondit iën toezendt, en 
dat hij tevens een exemplaar voor het publiek op zijn kantoor ter inzage legt. 

De inhoud van de vei lcondit iën word t door de notaris vastgesteld in over-
leg met de executant en met inachtneming van artikel 519. Verdere voor-
schriften omtrent de inhoud van de vei lcondit iën zijn niet nodig geoordeeld. 
Zo kan ook aan de notaris worden overgelaten in hoeverre de kosten voor 
rekening van de koper dienen te worden gebracht, zoals het huidige artikel 
537e voorschri j f t . 

Ook de materie van het huidige artikel 525 is in het onderhavige ontwerp 
aan de vei l ingvoorwaarden overgelaten, die thans aan dezelfde moeil i jk-
heid tegemoet komen door de notaris de bevoegdheid te geven o m zeker-
heid voor de voldoening van de koopsom te eisen van wie als bieder wi l op-
treden. Dit stelsel is niet alleen soepeler, maar verdient ook de voorkeur in 
verband met het aan de regeling van artikel 525 verbonden bezwaar dat als 
gevolg van de toepassing daarvan aan de tussenpersoon moet worden gele-
verd en niet aan de werkeli jke koper, aan wie in de situatie waar het artikel 
betrekking op heeft derhalve doorgeleverd zal moeten worden , wat zowel 
omslacht ig is als onnodige kosten meebrengt. 

De vei l ingvoorwaarden kunnen desgewenst verwijzen naar plaatselijke 
gebruiken of daarmee overeenstemmende regels opnemen. Dit is van be-
lang omdat noch in het nieuwe artikel 519, noch in artikel 3.9.4.11 lid 1 
Nieuw B.W. de plaatselijke gebruiken rechtstreeks van toepassing worden 
verklaard, zoals het huidige artikel 537a in verbinding met artikel 1255 B.W. 
dit wèl doet. Er is geen waarborg dat deze plaatselijke gebruiken die deels 
van zeer oude da tum zi jn, nog in deze t i jd voor een goed als waa rom het hier 
gaat passen. Het verdient daarom de voorkeur om ook hier de notaris en de 
executant de vr i je hand te laten. 

Tegen misbruik van de hier bedoelde vr i jheid waakt in de eerste plaats het 
feit dat de notaris jegens alle belanghebbenden gehouden is de verkoop al-
dus te doen plaatsvinden, dat een zo hoog mogeli jke opbrengst verwacht 
mag worden en voorts ook de bevoegdheid van de belanghebbenden om 
langs de weg van artikel 518 tegen een voorgenomen wijze van verkoop be-
zwaar te maken. 

Het tweede lid van het artikel bevat nog een bepaling die dezelfde moei-
l i jkheid beoogt op te lossen als artikel 458, tweede l id, voor de executie van 
roerende zaken doet. Men denke aan het geval dat de executant het betref-
fende recht of de betreffende beperking wel in stand wi l houden, omdat hij 
wegens de hem toekomende voorrang zich toch wel op de opbrengst, ook al 
valt deze wat lager uit, zal kunnen verhalen, terwi j l een latere beslaglegger 
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of een lager gerangschikte hypotheekhouder aldus tekort zou komen. Een 
sluitstuk van deze bepaling wordt gevormd door artikel 526, tweede lid: 
door de verkoop vervallen de betreffende beperkte rechten. 

Opmerking verdient dat onder de in het tweede lid bedoelde beperkingen 
mede de rechten kunnen zijn begrepen uit een obligatoire overeenkomst, zo-
als een huur- of pachtovereenkomst of een beding, bedoeld in artikel 6.5.3.4 
Nieuw B.W. Artikel 526 lid 2 is daarop evenwel niet van toepassing. De vraag 
in hoeverre zij aan kopers ter executie kunnen worden tegengeworpen, 
moet dus worden beantwoord aan de hand van de artikelen 7.4.4.1 e.v., 
7.5.6.3 en 6.5.3.4 lid 3 Nieuw B.W. 

Artikel 518. De berechting van de geschillen over de inhoud van de vei-
lingconditiën, over de wijze van verkoop of over dag, uur en plaats daarvan 
is vereenvoudigd. Zij worden beslecht door de president van de rechtbank 
op verzoek van de meest gerede partij of de notaris. Een termijn waarbinnen 
het verzoek moet worden ingediend is niet opgenomen; men zie hetgeen 
daaromtrent bij het vorige artikel is opgemerkt. Indien de president meent 
dat het verzoek als een vertragingsmanoeuvre moet worden opgevat, kan hij 
het terstond afwijzen. Daartegen staat geen ander rechtsmiddel open dan 
cassatie in het belang der wet; men zie het tweede lid. Het is wenselijk dat 
geschillen als hier bedoeld die gemakkelijk kunnen worden gebezigd om de 
executie te vertragen, in korte tijd definitief worden beslist. 

Het kan echter zijn dat het geschil over de veilingvoorwaarden tevens een 
geschil als bedoeld in artikel 538 betreft, met name in verband met het twee-
de lid van het vorige artikel, waarin de vraag met inachtneming van welke 
rechten de zaak wordt verkocht, onder de inhoud van de veilingvoorwaar-
den wordt begrepen. In een zodanig geval behoort het onderhavige artikel 
niet aan de toepassing van artikel 538 in de weg te staan. Dit is in de 
slotzinsnede van lid 1 tot uiting gebracht. 

Artikel 519. Zoals bij artikel 517 reeds is opgemerkt, dient aan de notaris 
en de executant de nodige vrijheid te worden gelaten om de wijze van ver-
koop in de veilingvoorwaarden te regelen. Het verdient echter aanbeveling 
in elk geval opbod en afmijning te eisen. 

Artikel 520. Dit artikel komt in de plaats van het huidige artikel 496. Het 
gaat er evenals dat artikel vanuit dat de hoofdregel is dat de executant de ka-
vels bepaalt. Zo deze de kavels indeelt op een wijze die voor de geëxecuteer-
de onnodig nadelig is, kan deze daartegen langs de weg van artikel 518 op-
komen. 

Het onderhavige artikel bevat op de voormelde hoofdregel een uitzonde-
ring. Voor samenvoeging in één kavel van zaken die in verschillende arron-
dissementen zijn gelegen en niet tezamen worden geëxploiteerd, is toe-
stemming van alle belanghebbenden of een beschikking van de president 
van de in het tweede lid bedoelde rechtbank nodig. 

Het artikel is voorts uit de agrarische sfeer van artikel 496 gehaald. Daar-
mee en met de omschrijving «die tezamen worden geëxploiteerd» is terug-
gekeerd tot de terminologie van artikel 2210 van deCodecivil, waarvan dit 
artikel afstamt («è moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploi-
tation»). 

Het huidige artikel 497 is naast het onderhavige artikel overbodig, omdat 
artikel 520 krachtens artikel 546 op executie door een hypotheekhouder van 
toepassing is, hetgeen juist van belang kan zijn in het in artikel 497 bedoelde 
geval dat de met hypotheek bezwaarde goederen in een ander arrondisse-
ment liggen dan de door de hypotheekhouder in beslag genomen goederen. 
Daarbij moet overigens wel het volgende artikel in het oog worden gehou-
den. 

Bij het derde lid zie men onder Algemeen bij dit boek, punt 4, en bij de arti-
kelen 429a-429t. 

Artikel 521. Dit artikel bevat een soortgelijke regel als het huidige artikel 
494. 
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Artikel 522. In dit artikel is de bepaling van het huidige artikel 537j overge-
nomen, met dien verstande dat mede rekening is gehouden met de beperkt 
gerechtigden, bedoeld in artikel 3.10.1.3d Nieuw B.W. Men zie ook artikel 
470. 

Artikel 523. Dit artikel stemt overeen met wat artikel 3.9.2.13 Nieuw B.W. 
voor de executie door een pandhouder bepaalt, met dien verstande dat hier, 
evenals in artikel 515, tweede lid, een schriftelijke mededeling wordt geëist. 

De woorden «voor zover zulks hem mogelijk is» zullen vooral van belang 
kunnen zijn voor de schuldenaar, die onbereikbaar kan zijn en ook geen ge-
kozen woonplaats behoeft te hebben. 

Artikel 524. Dit artikel stemt overeen met wat in artikel 3.9.4.16 lid 1 Nieuw 
B.W. voor de executie door een hypotheekhouder is bepaald; men vergelijke 
ook het huidige artikel 537f, alsmede artikel 474, en hetgeen in deze memo-
rie bij dit laatste artikel aangetekend is. 

In artikel 551 wordt geregeld hoe de notaris verder met de koopprijs dient 
te handelen. 

Artikel 525. In grote lijn komt dit artikel overeen met het huidige artikel 
529. Het tweede lid berust op dezelfde gedachte als het slot van het eerste lid 
van dat artikel. In het derde lid wordt verwezen naar de nieuwe artikelen 556 
en 557 in plaats van naar het huidige artikel 124. 

Artikel 526. De regel van artikel 3.9.4.19 Nieuw B.W. betreffende de zuive-
ring van het verkochte goed van de beslagen en beperkte rechten ten behoe-
ve van de koper, behoort ook hier te gelden. 

Het tweede lid bevat een aanvulling met het oog op het geval van artikel 
517 lid 2. Men zie hetgeen ter toelichting daarvan reeds aangetekend werd. 

Artikelen 527-529. Deze artikelen stemmen overeen met de huidige arti-
kelen 530-532 met een aantal voor de hand liggende teminologische aan-
passingen zowel aan het Nieuw B.W. als aan het vervallen van de executie 
voorde rechtbank. 

In artikel 527 is voorts verduidelijkt dat de executant tot hernieuwde ver-
koop mag overgaan, als dit aan hem wordt overgelaten, en tot hernieuwde 
verkoop moer overgaan als een andere belanghebbende dit verlangt. 

In artikel 528 is de thans in artikel 531 voorkomende termijn van veertien 
dagen voor de verkoop vervallen. Er is geen reden waarom de schuldenaar 
door latere betaling van al het verschuldigde, de kosten daaronder inbegre-
pen, de verkoop niet zou mogen voorkomen. 

In artikel 529 is de verouderde verwijzing naar lijfsdwang geschrapt. 

Derde Afdeling. Van opvordering door derden 

Algemeen. De huidige artikelen 538-543 gaan uit van de gedachte dat een 
executie voor de rechtbank een procedure is, waarin de derde die de zaak als 
zijn eigendom wil opvorderen, moet tussenkomen. Verder wordt voorge-
schreven dat deze tussenkomst geschiedt door middel van een bij de recht-
bank in te dienen verzoekschrift. Deze regeling wijkt af van wat krachtens ar-
tikel 456 bij de executie van roerende goederen geldt, en ook van het uit-
gangspunt van het nieuwe artikel 438, terwijl zij voorts, nu de executie voor 
de rechtbank verdwijnt, ook met de voorafgaande artikelen van de onderha-
vige titel niet goed meer is te verenigen. In verband met dit alles is de rege-
ling van de onderhavige afdeling geheel van aard veranderd. Zij bevat thans 
geen zelfstandige regeling meer, maar slechts een aantal regels ter aanvul-
ling van de algemene regeling van artikel 438 die ook hier in beginsel van 
toepassing is. 

Opschrift. Het opschrift is aangepast aan de nieuwe inhoud van deze af-
deling, die niet meer alleen de opvordering van eigendom betreft. 
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Artikel 538. De redactie van dit art ikel s temt overeen met die van het eer-
ste lid van artikel 456, naar de toel icht ing waarop hier moge worden verwe-
zen. Bij het tweede lid zie men ook het tweede lid van het huidige artikel 543. 

Opmerking verdient nog dat de in het eerste lid gebezigde woorden «een 
recht van een ander» niet mede omvat ten persoonl i jke rechten, zoals die uit 
een beding als bedoeld in artikel 6.5.3.4 Nieuw B.W. Deze kunnen immers 
niet gezegd worden «op de zaak» te rusten. Aan een bijzondere regel voor 
deze rechten bestaat geen behoefte, nu zij na inschr i jv ing van het beding 
aan latere verkri jgers kunnen worden tegengeworpen, ook wanneer de ver-
krijger door een executoriale verkoop de zaak heeft verworven. Dit neemt 
niet weg dat degene die het beding heeft gemaakt en vreest dat de koper 
moei l i jkheden zal maken, langs de weg van artikel 518zal kunnen bereiken 
dat zijn rechten in de ve i l ingvoorwaarden worden vermeld . Iets dergeli jks 
geldt voor persoonli jke rechten uit huur en pacht; de huurder en pachter v in-
den hun bescherming immers in de artikelen 7.4.4.1 e.v., resp. 7.5.6.3 Nieuw 
B.W. Men zie ook het slot van de toel icht ing op artikel 517. 

Artikel 539. Volgens de huidige art ikelen 540 en 541 heeft het hier bedoel-
de verzet tegen de executie schorsende werk ing , zulks anders dan het huid i -
ge artikel 456. In de huidige drastische vo rm past dit stelsel slecht bij dat van 
het nieuwe artikel 438. Het is echter in verzachte vo rm behouden, in dier 
voege dat door betekening van de dagvaarding aan de notaris - te wiens 
kantore de dagvaarding als gevolg van het laatste lid van artikel 514toch 
reeds aan de executant zal worden ui tgebracht - , kan worden bereikt dat de-
ze bevoegd is de verkoop op te schorten tot overeenkomst ig artikel 438 een 
beslissing van de president omtrent de schorsing van de executie is verkre-
gen. Aldus heeft de derde enerzijds de mogel i jkheid om tot het laatste ogen-
b l ik te voorkomen dat de zaak verkocht word t , maar hij kan anderzijds deze 
verkoop niet onbeperkt tegen de wi l van de belanghebbenden in ophouden. 

Deze afwi jk ing van de hoofdregel van artikel 438 word t gerechtvaardigd, 
doordat de derde door inschri jving van de dagvaarding overeenkomstig art i-
kel 3.1.2.2 lid 1 onder f Nieuw B.W. toch kan bereiken dat hij zijn recht tegen 
eventuele kopers ter executie kan inroepen, zelfs als deze zich anders op hun 
goede t rouw als bedoeld in de artikelen 3.1.2.7-8a of 3.4.2.3b zouden kun-
nen beroepen. Het verdient dan veelal de voorkeur om de verkoop voor lop ig 
aan te houden. 

Men lette erop dat de bevoegdheid van de notaris tot opschort ing alle in 
de executie betrokken zaken betreft, ook die welke niet door de derde wor-
den opgevorderd. Ook de president kan de schorsing van de executie tot alle 
zaken ui tbreiden. Dit is in overeenstemming met wat thans in artikel 541 ten 
aanzien van de schorsing door de rechtbank is bepaald. 

Bij de bevoegdheid van de notaris o m zich tot de president te wenden, ver-
gelijke men artikel 3.9.1.6b lid 3 Nieuw B.W. en de soortgeli jke bevoegdheid 
die in artikel 438 lid 4 aan de deurwaarder word t gegeven. 

Artikel 540. Dit artikel komt neer op behoud van de bepaling van het hui-
dige artikel 543, eerste lid met dien verstande dat de tweede zin van dat lid 
niet is overgenomen. Er is geen reden o m voor schade, veroorzaakt doordat 
de executant nieuwe kosten van bekendmaking heeft moeten maken, een af-
zonderl i jke regel naast artikel 538 lid 2 op te nemen. 

Artikel 541. Dit artikel bevat een bepal ing ter u i twerking van artikel 
3.4.2.3b lid 2 Nieuw B.W. voor het geval op de over te dragen zaak beslag is 
gelegd. De bepaling stemt overeen met wat in artikel 474ga voor het beslag 
op aandelen op naam is bepaald; hier moge naar de toel icht ing bij dit laatste 
artikel worden verwezen. 

In het vierde lid zijn de artikelen 539 en 540 van overeenkomst ige toepas-
sing verklaard, nu het hier een soortgel i jke situatie betreft. 

Vierde Afdeling. Van executie door een hypotheekhouder 

Opschrift. Zoals onder Algemeen bij deze t i te l , punten 1 en 2, reeds is toe-
gelicht, is de regeling betreffende executie van grondrente geschrapt en zijn 
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op de daardoor vrijgekomen plaats de regels betreffende de executie door 
een hypotheekhouder ondergebracht. Het opschrift van deze afdeling is 
dienovereenkomstig gewijzigd. 

Artikel 544. Het eerste en tweede lid hebben evenals de volgende artike-
len betrekking op elke executie door een hypotheekhouder, onverschillig of 
deze de executie van een andere beslaglegger of hypotheekhouder heeft 
overgenomen, dan wel zelf het initiatief heeft genomen. In dit verband moet 
het volgende worden bedacht. 

Uit artikel 509 blijkt dat voor de overneming van een beslaglegger alleen 
een aanzegging aan de executant nodig is. Een dergelijke regel volgt uit het 
derde lid van artikel 544 voor de overneming van een andere hypotheekhou-
der. Uit het eerste lid van artikel 544- waarnaar het derde lid mede verwijst 
- vloeit bij wijze van aanvulling op dit constitutief vereiste voort dat de aldus 
tot stand gebrachte overneming evenals een op eigen initiatief begonnen 
executie aan alle belanghebbenden moet worden aangezegd. 

Deze aanzegging is voor de executie of de overneming geen geldigheids-
vereiste. Het gaat hier slechts om een verplichting, waarvan de niet-nako-
ming tot aansprakelijkheid voor de eventueel daardoor ontstane schade kan 
leiden. De aanzegging moet worden onderscheiden van de in artikel 515, 
tweede lid, voorgeschreven mededeling van dag, uur en plaats van de ver-
koop, die eerst later aan de orde komt. Wel kan zij worden vergeleken met 
het voorschrift van artikel 3.9.2.10 voor de executie door een pandhouder. 
Het feit dat hier de zwaardere eis van een exploit wordt gesteld wordt ge-
rechtvaardigd door het feit dat het hier om voor de geëxecuteerde belangrij-
ke goederen gaat. 

Het tweede lid geeft enige nadere voorschriften voor de inhoud van het 
exploit van aanzegging. De bepaling onder a houdt verband met artikel 
3.9.4.14 Nieuw B.W.; men vergelijke ook artikel 3.9.2.10 lid 2. 

Voorgeschreven is verder dat de aanzegging ook de aanwijzing moet be-
vatten van de notaris ten overstaan van wie de verkoop zal plaatsvinden; 
men vergelijke artikel 514, tweedeen derde lid. Uit artikel 515, dat in artikel 
546 op de executie door een hypotheekhouder van toepassing wordt ver-
klaard, volgt dat daarmee tevens in de wet is neergelegd dat binnen veertien 
dagen na de aanzegging dag, uur en plaats van de verkoop moeten worden 
vastgesteld. In verband daarmee is afgezien van een verplichting van de 
overnemende hypotheekhouder om een termijn aan te zeggen waarbinnen 
de verkoop zal plaatsvinden, waartegen dan bij de rechter kan worden opge-
komen, zoals de huidige artikelen 511 en 512 voorschrijven. Het nieuwe arti-
kel 545 geeft in verband met het voorgaande voldoende mogelijkheid om 
zich tegen een ongerechtvaardigde vertraging van de executie door een hy-
potheekhouder te verzetten. Men vergelijke ook het nieuwe artikel 513, twee-
de lid onder b, dat dezelfde materie regelt in de verhouding tussen beslag-
leggers onderling. 

Het derde lid kwam boven reeds ter sprake. Tot uiting is gebracht dat voor 
de overneming van de executie van een lager gerangschikte hypotheekhou-
der dezelfde regels gelden als voor de overneming van een beslaglegger. AI-
dus is tevens tegemoet gekomen aan de toelichting van Meijers bij artikel 
3.9.4.11, waar erop wordt gewezen dat de onderhavige overneming in het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering moet worden geregeld. 

Artikel 545. Dit artikel vervangt het huidige artikel 512, maar is van toe-
passing zowel in geval de executie door de treuzelende hypotheekhouder is 
overgenomen van een andere executant, als in geval hij op eigen initiatief 
met de executie is begonnen. In beide gevallen kan hem op verzoek van een 
belanghebbende een termijn worden gesteld, waarbinnen hij tot de verkoop 
of tot de indiening van een verzoektot onderhandse verkoop als bedoeld in 
artikel 548 kan overgaan. De sanctie op overschrijding van de termijn is in 
het tweede lid opgenomen: de executie wordt voortgezet door de verzoeker. 
Als er meer verzoekers zijn, zal dit de hoogst gerangschikte hypotheekhou-
der onder hen zijn of, zo er onder hen geen hypotheekhouder is, de schuldei-
ser wiens beslag het eerst is ingeschreven. Bij het laatste lid zie men onder 
Algemeen bij dit boek, punt 4 en bij de artikelen 429a-429t. 
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Artikel 546. Voor het verdere verloop van de executie door openbare ver-
koop wordt in dit artikel verwezen naar de bepalingen uit de tweede afde-
ling. De toepasselijkverklaring van deze bepalingen spreekt grotendeels 
voor zich zelf. 

Door de toepasselijkheid van de artikelen 515, tweede lid en 523, is mede 
voldaan aan hetgeen wordt gezegd in de memorie van antwoord aan de 
Tweede Kamer betreffende Boek 3 Nieuw B.W., p. 286, derde alinea. 

Niet zijn van toepassing verklaard de artikelen 514, eerste lid (overbodig in 
verband met artikel 3.9.4.11 lid 1 Nieuw B.W.), 521 (uit zijn aard niet toepas-
baar), 524 (overbodig naast artikel 3.9.4.16 lid 1 Nieuw B.W.) en 526, eerste 
lid (artikel 3.9.4.19 is al van toepassing). 

Artikel 547. Met het oog op de bevoegdheid van de hypotheekhouder tot 
onderhandse verkoop overeenkomstig artikel 3.9.4.11 lid 2 zijn in dit artikel 
en het volgende een aantal nadere regels opgenomen, die, voor wat artikel 
547 betreft, strekken ter aanvulling van de artikelen 515 en 516. 

Artikel 548. Zoals in de Inleidende opmerkingen bij deze memorie punt 3, 
reeds is opgemerkt, zal in artikel 3.9.4.11 de boedelrechter moeten worden 
vervangen. In zijn plaats zal komen de president van de rechtbank. Daarvan 
uitgaande wordt dat artikel in het onderhavige artikel verder uitgewerkt in 
een aantal processuele voorschriften. 

Het eerste lid beoogt te voorkomen dat een eenmaal vastgestelde openba-
re verkoop op het allerlaatste moment nog met een verzoek tot onderhandse 
verkoop kan worden doorkruist. 

Het tweede lid geeft een aantal waarborgen dat een zodanig verzoek niet 
lichtvaardig kan worden gedaan, opdat de executie niet nodeloos kan wor-
den opgehouden. Zoals uit artikel 3.9.4.11 lid 2 Nieuw B.W. reeds blijkt, is 
een verzoek als hier bedoeld alleen ontvankelijk als er inderdaad een gega-
digde is gevonden, die zijnerzijds bereid is het goed ondershands te kopen. 
Hoe daarvan dient te blijken, wordt in het onderhavige lid bepaald. 

Het derde lid beoogt te bevorderen dat de belanghebbenden bij de op-
brengst zich tijdig over de binnengekomen bieding(en) kunnen uitlaten. De 
mededeling kan door de griffier desnoods telefonisch worden gedaan. De 
bepaling impliceert voorts dat de belanghebbenden desgewenst hun beden-
kingen ook schriftelijk aan de president kenbaar kunnen maken. 

Het vierde lid bevat onder meer enige regels voor het geval het verzoek 
wordt afgewezen. Schadevergoeding kan op zijn plaats zijn, bijv. in geval het 
verzoek slechts een vertragingsmanoeuvre was en de markt voor goederen 
als waarom het gaat, intussen is gedaald. 

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

Opschrift. Het opschrift is aangepast aan de terminologie van het Nieuw 
B.W., waarin mede wordt rekening gehouden met opbrengsten, die niet 
door verkoop verkregen zijn. In de onderhavige titel denke men aan de arti-
kelen 507 en 507a. Men vergelijke ook het opschrift van de derde afdeling 
van de tweede titel. 

Artikel 551. In dit artikel en het volgende wordt voor de executie door de 
beslaglegger een regeling gegeven, die zoveel mogelijk in de pas loopt met 
die welke in de artikelen 3.9.4.16 leden 2-7 en 3.9.4.17 voor de executie door 
een hypotheekhouder is opgenomen. Opmerking verdient daarbij dat ook 
ten aanzien van artikel 3.9.4.16 lid 1, artikel 3.9.4.18 en artikel 3.9.4.19 een 
overeenkomstige regeling voor executie door een beslaglegger bestaat; 
men zie de artikelen 524,490c en 526, eerste lid. 

Het eerste lid vanartikel 551 stemt overeen met artikel 3.9.4.16 lid 2. 
Het tweede lid regelt op minder ver uitgewerkte wijze dezelfde situatie als 

de leden 3 en 4 van artikel 3.9.4.16. Het is de bedoeling dat ook daar de con-
signatiekas wordt vervangen door een bewaarder die aan de eisen van arti-
kel 445 voldoet. Men zie ook het tweede lid van artikel 480. 
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Het derde, vierde en zesde l id s temmen overeen met artikel 3.9.4.16 leden 
5, 6 en 7. Aantekening verdient daarbi j slechts dat in het derde lid anders dan 
in artikel 3.9.4.16 lid 5 niet ook de schuldenaar word t genoemd. Is deze niet 
tevens de geëxecuteerde, dan behoort hij de overeengekomen verdel ing 
niet te kunnen tegenhouden, nu hij daaraan niet gebonden is. Voor wat zijn 
bevoegdheden bij een eventuele rangregel ing betreft, zie men artikel 484, 
tweede l id, en hetgeen in deze memor ie daarbi j is aangetekend. Artikel 
3.9.4.16 lid 5 zal alsnog aan het bovenstaande aangepast moeten worden. 

Het vi j fde lid stelt de verhouding tussen artikel 551 en artikel 3.9.4.16 in het 
l icht. 

Artikel 551a. Reeds aangestipt werd dat dit artikel overeenkomt met art i-
kel 3.9.4.17 Nieuw B.W. 

Artikel 552. De eerste twee leden regelen hoe een gerechtel i jke rangrege-
l ing word t verzocht, zowel in het geval van artikel 551 a als in dat van artikel 
3.9.4.17. Deze regeling stemt overeen met die van artikel 481 , behoudens dat 
in l id 2 van het onderhavige artikel geen door de deurwaarder op te maken 
staat van de belanghebbende word t geëist, maar zowel een staat van alle 
bestaande inschri jv ingen, opgemaakt door de bewaarder der registers, als 
een staat van de schuldeisers die beslag mochten hebben gelegd op de op-
brengst, af te geven door de notaris. Deze zal bij de bewaarder moeten infor-
meren of wel l icht onder deze zodanige beslagen zijn gelegd. Voor het derde 
lid moge worden verwezen naar deze toel icht ing bij artikel 481 l id 3. 

Het vierde lid verklaart voor wat de rangregel ing zelf betreft de artikelen 
482-490a, 490c en 490d van toepassing. 

Artikel 553. Dit n ieuwe artikel geeft een regeling voor het geval goederen 
als hier bedoeld tezamen voor één prijs zijn verkocht en moei l i jkheden bij de 
verdel ing van de opbrengst ontstaan, omdat de rangorde der belangheb-
benden niet ten aanzien van al deze goederen gelijk is. Dit kan zich in ver-
schi l lende vo rmen voordoen. Men bedenke dat de executant bij de verkoop 
in beginsel de kavels bepaalt; zie in dit verband ook artikel 522. Verder moet 
aan het uitdrukkeli jk vermelde artikel 3.9.2.14a worden gedacht. 

De in het tweede lid gekozen oplossing is die van het huidige artikel 1264 
B.W.; zie ook het huidige artikel 497, slot. 

Zesde Afdeling. Van gedwongen ontruiming 

Algemeen. In deze memor ie onder Algemeen bij de vierde afdeling van 
de tweede titel punt 2, kwam reeds ter sprake dat de artikelen 555-557 be-
ogen om tezamen met de artikelen 491-500 aan artikel 3.11.2 Nieuw B.W. 
een ui twerking te geven, die lid 1 van deze bepaling tevens kan vervangen. 
In het huidige recht is voor de executie van een executoriale titel tot ontrui -
ming geen algemene regeling neergelegd. Wel is in de art ikelen 123 en 124 
een regeling te vinden voor het bi jzondere geval van een veroordel ing tot 
on t ru iming als bedoeld in artikel 122, die ook in het geval van artikel 529 van 
toepassing is verklaard. Deze regeling is evenwel niet alleen incidenteel van 
aard, maar ook verouderd. Er is daarom de voorkeur aan gegeven in de on-
derhavige afdeling enige algemene regels betreffende ont ru iming op te ne-
men, waarnaast de artikelen 123-124 kunnen worden geschrapt. 

Artikel 555. Een ont ru iming zonder voorafgaand bevel behoort in deze 
t i jd een f iguur te zijn die niet dan met grote terughoudendheid word t gehan-
teerd. Daarom is in de eerste zin van dit artikel voorgeschreven dat geen ont-
ru iming zonder een zodanig bevel mogel i jk is. De geëxecuteerde heeft er bo-
vendien krachtens artikel 430, derde l id, recht op dat tevoren de executoriale 
titel aan hem word t betekend. Doordat de artikelen 502 en 503 van overeen-
komstige toepassing zijn verklaard, is tevens buiten twi j fe l gesteld, dat deze 
betekening en het voormelde bevel bij één exploit kunnen geschieden, en 
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dat de president van de rechtbank op verzoek van de deurwaarder in bi jzon-
dere gevallen de in het eerste lid vermelde termi jn van drie dagen kan bekor-
ten. 

Aandacht verdient dat deze termi jn langer is dan die van twee dagen van 
artikel 502. Dit heeft tot gevolg dat op de termi jn van de onderhavige bepa-
l ing artikel 2 van de A lgemene Termi jnenwet van toepassing is, zodat de 
geëxecuteerde voor de ont ru iming nog ten minste twee dagen krijgt, die niet 
een zaterdag, zondag of a lgemene feestdag zijn. 

Voorts volgt uit de verwi jz ing naar artikel 502 dat de executant woonplaats 
moet kiezen ten kantore van de deurwaarder, zodat de geëxecuteerde die 
nog mogel i jkheden heeft om tegen de dreigende ont ru iming op te komen, 
dit op eenvoudige wijze kan doen. Gaat het o m een executiegeschil , dan is 
artikel 438 van toepassing. 

Uit de regeling die in de plaats treedt van de huidige artikelen 52 en 53 
volgt dat elke veroordel ing tot ont ru iming uitvoerbaar bij voorraad kan wor-
den verklaard. Daarvoor is derhalve geen bijzonder voorschrjf t nodig als 
opgenomen in de huidige artikelen 123 en 53 onder 3°, terwi j l ook artikel 4 1 , 
tweede l id, van de Wet op de rechterlijke organisatie, zal kunnen verval len. 
Voorts is aan de in artikel 123 bedoelde uitvoerbaarheid op de minuut bij de 
huidige stand van de kopieertechniek geen behoefte, terwi j l de in dat artikel 
voorkomende woorden «ook voor derzelver registratie» betrekking hebben 
op een regel die bij de inmiddels vervangen Registratiewet 1917 reeds is af-
geschaft. 

Artikel 556. Met betrekking tot de wijze van ont ru iming zijn slechts enkele 
voorschri f ten opgenomen. Uit het eerste lid van deze bepaling vloeit voor t 
dat de deurwaarder bevoegd is te doen wat redeli jkerwijs nodig is om de 
ont ru iming te bewerkstel l igen; men zie H.R. 30 januari 1928, N.J. 1928, 215. 

De vraag met welke goederen en welke personen de geëxecuteerde tot 
on t ru iming moet overgaan, leent zich niet tot beantwoord ing in de wet . Aan 
de rechter mag worden overgelaten zich hieromtrent in zijn on t ru imingsvon-
nis uit te spreken, zoals hij dit in de praktijk ook pleegt te doen. Zou in be-
paalde gevallen op dit punt onvoldoende klaarheid zijn geschapen, dan kan 
dit in een executiegeschil worden opgehelderd. 

Wel is in artikel 13, tweede l id, van het Deurwaardersreglement nog een 
bi jkomende verpl icht ing van de deurwaarder neergelegd, die overigens niet 
alleen voor on t ru im ing van onroerende zaken geldt. 

Anders dan in het huidige artikel 124 is in het tweede lid van artikel 556 de 
aanwezigheid van getuigen niet dwingend voorgeschreven, maar is slechts 
een facultatieve bepaling opgenomen naar voorbeeld van de huidige artike-
len 440, derde l id, 564, tweede l id, en 602, tweede l id, alle als gewi jz igd bij de 
Wet van 8 december 1971, S. 717. 

Artikel 557. Een regel voor het hier bedoelde geval word t in het huidige 
recht node gemist. Waar voor het geval van artikel 444 wèl een regel bestaat, 
die in de praktijk haar waarde heeft bewezen, ligt het voor de hand deze re-
gel hier van overeenkomst ige toepassing te verklaren. 

Artikel 558. Dit artikel bevat een aanvul l ing op artikel 3.11.3 die waarborgt 
dat de geëxecuteerde deze bepaling niet kan frustreren door het bieden van 
feiteli jke weerstand. 

Opschrift vijfde titel Tweede Boek en artikelen 611a-61li. In verband met 
de artikelen 3.11.5-5g Nieuw B.W. dient de regeling betreffende de dwang-
som hier te verval len. Materiële wi jz ig ing heeft dit niet tot gevolg. 

Aandacht verdient dat de bepaling van artikel 611 i in het Nieuw B.W. op-
gaat in artikel 3.11.9a. 
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ZESDE TITEL. VAN HET VEREFFENEN VAN SCHADEVERGOEDING 

Algemeen. 1. De nieuwe regeling van de wettel i jke verpl icht ing tot scha-
devergoeding van afdeling 6.1.9 Nieuw B.W. heeft het noodzakeli jk gemaakt 
tevens de regels betreffende het vereffenen van schadevergoeding door 
middel van een schadestaatprocedure als bedoeld in de onderhavige titel 
opn ieuw te bezien. Daarbij is ervan uitgegaan dat de schadestaatprocedure 
in beginsel gehandhaafd dient te b l i jven; men zie de memor ie van antwoord 
aan de Tweede Kamer betreffende Boek 6, p. 90, tweede alinea bij artikel 
6.1.9.3 en p. 99 bij artikel 6.1.9.10. 

De aansluit ing bij afdel ing 6.1.9 heeft behalve op de opzet en terminologie 
van de regeling ook invloed gehad op het toepassingsgebied. Afdel ing 6.1.9 
ziet op iedere wettel i jke verpl icht ing tot schadevergoeding. Daaronder val-
len, evenals naar het huidige recht, zowel vorder ingen tot schadevergoeding 
wegens onrechtmat ige daad als wegens wanprestat ie. In het Nieuw B.W. 
kunnen daarnaast nog bijv. worden genoemd de verpl icht ing tot schadever-
goeding wegens ongerechtvaardigde verr i jk ing en die wegens de niet nako-
ming van een verpl icht ing tot ongedaanmaking van een verniet igde of ont-
bonden overeenkomst, geregeld in afdeling 6.4.2 en de artikelen 6.5.4.14 
e.v. In het huidige recht treedt in deze gevallen voor de ongedaan te maken 
prestatie een vergoeding in de plaats, die men niet als schadevergoeding 
pleegt te zien, doch in het Nieuw B.W. is ook dit geval onder de gewone re-
gel ing betreffende niet nakoming van een verbintenis gebracht; men zie de 
memor ie van antwoord aan de Tweede Kamer betreffende Boek 6, p. 241 bij 
de artikelen 6.5.4.14-21. 

2. De huidige regeling houdt in dat eerst de schadestaat betekend moet 
worden en dat vervolgens bij gebreke van overeenstemming tussen parti jen 
een tweede betekening nodig is o m de zaak op de terechtzi t t ing te brengen, 
een en ander uitgewerkt in bepalingen over «tegen recief» mededelen of ter 
grif f ie deponeren van bewijsstukken en het doen van een - naar men aan-
neemt eveneens te betekenen - aanbod door de tegenpart i j . 

Handhaving van een en ander is niet wenseli jk geacht. Als het tot bete-
kening van de schadestaat komt, is daar in de praktijk in de regel of de nodi-
ge onderhandel ing aan vooraf gegaan of onderhandel ing onmogel i jk geble-
ken. Zou in een enkel geval wel l icht worden nagelaten de wederpart i j tot af-
doening in der minne te bewegen of zou inzage van de bewijsstukken zijn 
geweigerd, in een situatie dat dit onredeli jk was, dan zal dat tot ui t ing kun-
nen komen in de proceskosten die dan als nodeloos gemaakt kunnen wor-
den beschouwd. 

Dit heeft ertoe geleid voor te schri jven dat bij de betekening van de scha-
destaat terstond dag en uur van de terechtzitt ing worden medegedeeld; zie 
het nieuwe artikel 613 lid 2. 

3. In veel opzichten is echter ook aan de huidige opzet vastgehouden. 
Evenals in het huidige recht kan ook de nieuwe regeling worden betiteld als 
een vo rm van «exécution par suite d' instance». Dit is tot ui t ing gebracht in 
het nieuwe artikel 613 lid 1, waar gesproken word t van «tenuitvoerlegging». 
Deze term word t hier, zoals men ook in het huidige recht in verband met de 
onderhavige titel pleegt te doen, in ruime betekenis gebruikt. Het gaat hier 
niet o m de gerechteli jke tenui tvoer legging van een executoriale t i tel tot ver-
haal of reële executie waarop de voorafgaande vijf t i tels van het onderhavi-
ge boek betrekking hebben, maar om een tenui tvoer legging die beoogt een 
nadere beslissing van de rechter te verkri jgen ter u i tvoer ing van de door de-
ze aanvankeli jk uitgesproken veroordel ing, die het geschil niet vol ledig tot 
oplossing heeft gebracht. 

Handhaving van het stelsel van «exécution par suite d' instance» heeft 
het belangri jke voordeel dat de huidige rechtspraak en doctr ine betreffende 
de verhouding tussen de schadestaatprocedure en het daaraan voorafgega-
ne hoofdgeding in beginsel hun betekenis bl i jven behouden. Deze betekenis 
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laat zich aldus kort samenvatten dat enerzijds de veroordeling tot schadever-
goeding op te maken bij staat een eindvonnis is, doch anderzijds de scha-
destaatprocedure in beginsel als een voortzetting van de hoofdzaak moet 
worden gezien, zij het dat met het oog op de toepassing van bepaalde artike-
len haar zelfstandige aard overheerst, zoals in het ontwerp tot uiting komt in 
de uitzonderingen op de hoofdregel, die in artikel 615a zijn opgenomen. 

Als voorbeeld van regels die uit het voormelde karakter van de schade-
staatprocedure voortvloeien kunnen worden genoemd: 

a. In de schadestaatprocedure kan geen vordering in reconventie worden 
ingesteld; dit kan slechts geschieden «dadelijk bij antwoord» in het hoofdge-
ding; zie artikel 252 en Spoelder, De Schadestaatprocedure, diss. 1966, p. 98. 

b. In de schadestaatprocedure kunnen in beginsel geen incidenten tot op-
roeping in vrijwaring of tot verwijzing of voeging meer worden uitgelokt; de-
ze voorzieningen dienen immers gevraagd te worden «voor alle weren»; 
men zie de artikelen 68,158 en 159. Hetzelfde geldt voor de exceptie van on-
bevoegdheid van artikel 154 lid 2. Men zie Spoelder, p. 99. 

c. Voeging en tussenkomst als bedoeld in de artikelen 285 e.v. zijn ook in 
een schadestaat mogelijk. Men zie het geval, berecht door H.R. 28 oktober 
1927, N.J. 1927,1503. De in artikel 286 lid 1 bedoelde «laatste conclusie» om-
vat de laatste conclusie in de schadestaatprocedure. 

d. Als tegen het eindvonnis in de hoofdzaak een rechtsmiddel met schor-
sende werking is ingesteld, is daarmee ook een eventueel reeds aanhangig 
gemaakte schadestaatprocedure geschorst. Men zie H.R. 21 juni 1918, N.J. 
1918,781. 

e. Op grond van een veroordeling tot schadevergoeding op te maken bij 
staat kan executoriaal beslag worden gelegd in afwachting van de vereffe-
ning. Men zie H.R. 27 december 1935, N.J. 1936, 248 en de nieuwe artikelen 
441 en 504a. 

f. Bij overgang van de vordering tot schadevergoeding, nadat een veroor-
deling tot schadevergoeding op te maken bij staat is verkregen, gaat ook de 
bevoegdheid een schadestaatprocedure aan te spannen, overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 6.2.1.1 Nieuw B.W. op de nieuwe schuldeiser over. 

g. Na het vonnis in de hoofdzaak geldt niet meer de korte verjaringster-
mijn van artikel 3.11.13, maar de langere termijn van 20 jaren, voorgeschre-
ven in artikel 3.11.20c voor de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van een 
rechterlijke uitspraak. 

Tenslotte verdient aandacht dat de in het huidige recht belangrijke kwestie 
van de wettelijke rente, beslist door H.R. 2 februari 1962, N.J. 1964,329, in 
het stelsel van Boek 6 Nieuw B.W. niet meer speelt. De wettelijke rente gaat 
daar in onmiddellijk bij het ontstaan van de schade; zie artikel 6.1.9A.9 io ar-
tikel 6.1.8.8 onder b. 

4. Het huidige artikel 615 verklaart de regeling van de schadestaatproce-
dure eveneens van toepassing op de vereffening van proceskosten, met uit-
zondering van die bedoeld in het derde lid van artikel 56. In het ontwerp is 
deze bepaling geschrapt in verband met het nieuwe vijfde lid van artikel 56, 
dat hierboven reeds is toegelicht en dat mogelijk maakt om op eenvoudiger 
wijze de rechter die een kostenveroordeling uitsprak, te verzoeken om ook 
de nagekomen kosten te begroten. 

Opschrift titel 
Het opschrift van de titel is aangepast aan de terminologie van afdeling 

6.1.9. Voorts is rekening gehouden met de schrapping van het huidige artikel 
615, dat bij Algemeen onder 4 reeds werd toegelicht. 

Artikel 612. De nieuwe redactie van dit artikel sluit aan bij die van artikel 
6.1.9.3 Nieuw B.W., waar eveneens van «begroten» van de schade wordt ge-
sproken. Deze begroting dient plaats te vinden met inachtneming van de re-
gels van afdeling 6.1.9 en eventueel toepasselijke, elders opgenomen bepa-
lingen, bijv. ter zake van bijzondere vormen van abstracte schadevergoe-
ding. Het onderhavige artikel bepaalt dat de rechter de schade in beginsel 
dient te begroten in het vonnis waarin tot schadevergoeding wordt veroor-

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16 593, nr. 3 94 



deeld, en dat hij pas wanneer dit voor hem niet mogel i jk is, een veroordel ing 
tot schadevergoeding op te maken bij staat uitspreekt. Zoals in de memor ie 
van antwoord aan de Tweede Kamer betreffende Boek 6 bij artikel 6.1.9.3 (p. 
90) reeds is aangestipt, maakt de rechter deze keuze desnoods ambtshalve. 
In overeenstemming met het huidige recht (H.R. 4 mei 1923, N.J. 1923, 839) 
gaat ook de nieuwe redactie van artikel 612 daarvan uit. 

Met het oog daarop wordt dan ook uitdrukkeli jk bepaald dat, wi l het tot 
een veroordel ing tot schadevergoeding op te maken bij staat kunnen ko-
men, voorde rechter onmogel i jk moet zijn om alle schade te begroten. Het 
staat aan parti jen vri j de voor de begrot ing nodige gegevens niet aan de 
rechter voor te leggen, bijv. door de vorder ing te beperken tot «schadever-
goeding op te maken bij staat». Daaraan doet evenwel niet af dat de rechter 
gegevens die part i jen wèl te zijner beschikking hebben gesteld, mag bezigen 
o m terstond een veroordel ing tot een bepaald bedrag uit te spreken. 

Artikel 613. Dit artikel geeft de wijze aan waarop de schadestaatprocedure 
aanvangt. Dit geschiedt door de betekening van de schadestaat bij een ex-
ploit, waar in tevens dag en uur worden medegedeeld waarop de zaak op de 
terechtzitt ing zal worden gebracht. De bepalingen betreffende dagvaarding 
zijn van overeenkomst ige toepassing, men zie met name de artikelen 5-12 
en 133. 

Het exploit moet worden uitgebracht aan de wederpar t i j . De regel van het 
huidige artikel 612 dat dit aan de door deze in de hoofdzaak gekozen woon -
plaats, d.w.z. ten kantore van haar procureur mag geschieden, is niet over-
genomen, evenmin als de in het huidige artikel 614 mogel i jk gemaakte op-
brenging ter rolle door middel van een akte van procureur tot procureur. In 
verband met de lange termi jn die tussen de hoofdzaak en het aanbrengen 
van de schadestaatprocedure kan verlopen - de enige voor toepassing in 
aanmerking komende termi jn is die van tw in t ig jaren van artikel 3.11.20c 
Nieuw B.W. - is er geen voldoende waarborg dat voor de wederpart i j nog 
dezelfde procureur optreedt en dat de bij deze met het oog op de hoofdzaak 
gekozen woonplaats bij de aanvang van de schadestaatprocedure nog reëel 
is. 

Dat de gedaagde procureur dient te stellen, vo lgt uit de algemene regels 
betreffende de dagvaardingsprocedure voor de rechtbank in verband met de 
omstandigheid dat voor de toepassing van de artikelen 75-89a, 138 en 139 
de schadestaatprocedure als een afzonderli jk geding moet worden be-
schouwd; men zie artikel 615a. 

De redactie van het artikel sluit niet uit dat na veroordel ing in de hoofdzaak 
voor de verdere afdoening meer schadestaatprocedures nodig kunnen zi jn; 
zie voor het huidige recht H.R. 28 november 1969, N.J. 1970,172. De schuld-
eiser kan derhalve tot betekening van een schadestaat overgaan, naar mate 
schadeposten zijn ontstaan, die zich voor vereffening lenen; zie ook artikel 
615b. Wel zullen de eisen van een goede procesorde eraan in de weg kunnen 
staan dat hij aldus het proces teveel versnippert, maar men zal slechts in ex-
t reme omstandigheden mogen aannemen dat dit geval zich voordoet. 

Onder A lgemeen, punt 3, bij deze titel werd reeds uiteengezet dat in het 
eerste lid tevens het karakter tot uit ing is gebracht van de schadestaatproce-
dure als tenui tvoer legging «par suite d'instance» van de veroordel ing in 
hoofdzaak. Uit de ruime betekenis waarin de term «tenuitvoerlegging» 
word t gebezigd, vloeit voort dat men uit het gebruik van deze term niet mag 
afleiden dat de artikelen 430-438 op de onderhavige f iguur van toepassing 
zijn. Ook de nieuwe bevoegdheidsregels van artikel 438 zijn dit derhalve niet. 

In het huidige recht pleegt de vraag welke rechter ter zake van de schade-
staatprocedure bevoegd is, te worden beantwoord aan de hand van de arti-
kelen 354 en 420 lid 2. De daarin vervatte regeling is echter minder wenseli jk. 
Voor gewone executiegeschil len is dit reeds bij artikel 438 uiteengezet. Voor 
de tenui tvoer legging van de onderhavige titel geldt echter hetzelfde. In de 
eerste plaats is de rechter in eerste aanleg het best geëquipeerd voor het 
verzamelen van bewijs en het vaststellen van de fei ten, waarui t zijn taak in 
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een schadestaatprocedure in hoofdzaak bestaat. In de tweede plaats is een 
belangri jk nadeel van het huidige stelsel dat de schuldeiser daarin ter zake 
van de schadevaststel l ing in beginsel een instantie word t on tnomen, indien 
de veroordel ing tot schadevergoeding op te maken bij staat eerst in hoger 
beroep of in cassatie word t ui tgesproken. In de derde plaats geldt in het bij-
zonder bij artikel 420 lid 2 nog dat de Hoge Raad zich in beginsel niet met fei-
ten kan bezighouden en dus slechts kan overgaan tot verwi jz ing. 

Het voorgaande heeft ertoe geleid in artikel 613 l id 2, tweede zin, te bepa-
len dat de rechter bevoegd is die in eerste instantie over de hoofdzaak heeft 
geoordeeld. Deze regel komt overeen met het feiteli jke resultaat van wat in 
artikel 773 is bepaald voor het vergel i jkbare geval van een procedure tot re-
kening en verantwoord ing. 

De verdere procedure ver loopt als thans: op de conclusie van eis volgt een 
conclusie van an twoord . Er worden eventuele bewi jsopdrachten gegeven en 
de zaak word t op de gewone wijze ui tgewezen; men zie Spoelder, De Scha-
destaatprocedure, diss. 1966, p. 118-119. 

Artikel 614. Deze nieuwe bepaling beoogt een einde te maken aan een in 
het huidige recht bestaande onzekerheid; zie Spoelder, De schadestaatpro-
cedure, diss. 1966, p. 42-47. Nu volgens artikel 6.1.9.9 Nieuw B.W. de rechter 
op vorder ing van de schuldeiser aan deze ook schadevergoeding in andere 
vo rm dan geld kan toekennen, ligt het voor de hand dat deze bepaling mede 
in de schadestaatprocedure tot toepassing kan komen. 

Artikel 615. In het huidige recht pleegt men op schadeposten die in de 
schadestaat zijn opgenomen, maar in de hoofdzaak nog niet waren gesteld, 
de regeling betreffende vermeerder ing van eis van artikel 134 toe te passen, 
als vormden de hoofdzaak en de schadestaatprocedure één geheel. Een in het 
oog lopend gevolg daarvan is dat, indien in de hoofdzaak niet alle gedaagden 
zijn verschenen, artikel 134 lid 4 meebrengt dat ook in de schadestaatproce-
dure strikte gebondenheid aan de dagvaarding in de hoofdzaak be-
staat; men zie Spoelder, De Schadestaatprocedure diss. 1966, p. 14 - I8 . 

Hiervoor is evenwel geen goede reden. In de regel zal het voor de niet ver-
schenen gedaagde niet ui tmaken of hij wo rd t gedagvaard in een nieuwe 
hoofdzaak dan wel aan hem een schadestaat word t betekend. Hoogstens 
kan zich het geval voordoen dat de gedaagde in hoofdzaak heeft afgezien 
van verweer wegens het geringe bedrag van de gestelde schade, terwi j l in 
de schadestaat een zodanig hoger bedrag word t ver langd, dat aannemeli jk 
is dat hij in de hoofdzaak zou zijn verschenen, wanneer hij daarmee terstond 
rekening had kunnen houden. Maar de gedaagde is reeds voldoende be-
schermd, als hij zich in deze situatie tegen de vermeerder ing van eis kan ver-
zetten op de grond dat hij daardoor onredeli jk in zijn verdediging is bemoei-
lijkt. 

In verband met een en ander is het wensel i jk geacht het onderhavige 
punt in artikel 615 uitdrukkeli jk in boven vermelde zin te regelen. Door een 
verwi jz ing naar de leden 2 en 3 van artikel 134 is aangegeven op welke wijze 
het verzet tegen opneming van een nieuwe post in de schadestaat dient te 
geschieden en hoe daarop moet worden beslist. Met de belangen van de ei-
ser is in dier voege rekening gehouden dat het verzet in elk geval moet wor-
den afgewezen, voor zover hij ten t i jde van de hoofdzaak niet met de schade 
bekend was. Ui tgangspunt is immers dat de schuldeiser steeds vri j moet zijn 
o m naderhand bli jkende schade alsnog te vorderen. Deze gedachte komt 
ook tot uit ing in artikel 3.11.13 lid 1 Nieuw B.W., volgens welke bepaling de 
ver jar ingstermi jn niet gaat lopen, voordat de schade aan de schuldeiser be-
kend is geworden. Ook afgezien daarvan is een schuldeiser in het algemeen 
vr i j niet alle schade terstond in zijn vorder ing te betrekken en zich tot bepaal-
de posten of tot schadevergoeding op te maken bij staat te beperken. Dit 
brengt mee dat van een onredel i jke bemoei l i jk ing van de verdediging van de 
gedaagde niet spoedig sprake zal zijn. 
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Voor een vermeerder ing van eis, nadat de schadestaat eenmaal is uitge-
bracht, geldt artikel 134 rechtstreeks, in dier voege dat de schadestaatproce-
dure voor de toepassing van dat artikel als een afzonderli jk geding moet 
worden beschouwd; men zie artikel 615a. 

Artikel 615a. In dit artikel zijn enige artikelen opgesomd voor de toepas-
sing waarvan hoofdzaak en schadestaatprocedure als afzonderli jke gedin-
gen moeten worden beschouwd. Voor wat betreft de artikelen 279-284 be-
treffende verval van instantie betekent dit dat in de wet word t neergelegd 
wat voor het huidige recht reeds is ui tgemaakt door H.R. 7 november 1952, 
N.J. 1953,467. 

Ook de artikelen 75-89a, 138 en 139 betreffende vers teken verzet zijn op-
genomen. Uit de aard van de schadestaatprocedure placht men aanvankeli jk 
af te leiden dat tegen een wederpar t i j die in de hoofdzaak is verschenen, in 
de schadestaatprocedure geen verstek kan worden ver leend. Maar sinds het 
voormelde arrest van 7 november 1952 mag worden betwi j fe ld of dit nog 
juist is. Men zie Jansen, Rechtsvordering II, aantekening 8 bij artikel 614, p. 
343, noot 1. 

Het stelsel van het on twerp leidt tot het volgende resultaat. Is de gedaagde 
in de hoofdzaak niet verschenen, dan word t door zijn verschi jning in de 
schadestaatprocedure het verstek in de hoofdzaak niet gezuiverd, zodat niet 
ineens een eventueel verzet in de hoofdzaak niet ontvankeli jk wordt . Ver-
schijnt de gedaagde wèl in de hoofdzaak, maar niet in de schadestaatproce-
dure, dan kan in dit laatste geding tegen hem verstek worden verleend en 
kan hij tegen een daarin tegen hem gewezen verstekvonnis in verzet komen. 
Dit resultaat verdient de voorkeur boven de oude leer, die de mogel i jkheid 
van verzet in de voormelde geval len niet toelaat. Dat hoger beroep dan wèl 
mogel i jk is, brengt de gedaagde geen afdoende baat, nu de termi jn voor ho-
ger beroep bli jkens het bepaalde in artikel 339 niet mede op deze gevallen is 
a fgestemd; deze termi jn begint immers te lopen vanaf de uitspraak waarvan 
beroep en niet vanaf het t i jdst ip waarop de gedaagde van die uitspraak ken-
nis kreeg. 

Artikel 134 is opgenomen om aan te geven dat dit artikel zowel in de 
hoofdzaak als afzonderli jk in de schadestaatprocedure toepassing kan v in -
den. Dit is mede van belang voor artikel 134, vierde l id, dat aldus in de pas 
loopt met de opneming van de artikelen 75-89a, 138 en 139. Vooreen ver-
meerder ing van eis ter gelegenheid van de betekening van de schadestaat 
zelf, geldt het voorgaande artikel. 

Tenslotte zijn ook de artikelen 254-262 betreffende schorsing en hervat-
t ing van de loop een rechtsgeding opgenomen. Indien de hoofdzaak is 
geëindigd en de schadestaatprocedure nog niet is aangevangen, heeft toe-
passing van deze regeling geen goede zin. Voor schorsing is dan immers 
geen reden omdat de zaak dan niet aanhangig is, terwi j l er evenmin reden is 
de schadestaatprocedure op andere wi jze te doen aanvangen dan in ar-
tikel 613 is voorgeschreven. De schadestaatprocedure kan zonodig door of 
tegen de nieuwe parti j worden aangespannen, terwi j l dan tevens gelegen-
heid bestaat een nieuwe procureur te stellen. 

Artikel 615b. De eerste zin maakt duidel i jk dat de rechter die in de scha-
destaatprocedure de schade vaststelt, tevens de gedaagde tot betaling van 
het vastgestelde bedrag dient te veroordelen, zodat de grosse van het be-
treffende vonnis een executoriale titel oplevert. In de vorder ing tot vereffe-
ning van de schade, bedoeld in artikel 613, moe teen desbetreffende eis van 
de schuldeiser opgesloten worden geacht. 

De tweede zin beoogt aan een bestaande behoefte tegemoet te komen; 
men zie Spoelder, De Schadestaatprocedure, diss. 1966, p. 169. 

ZEVENDE TITEL. VAN HET STELLEN VAN ZEKERHEID 

Algemeen. In artikel 6.1.6.21 Nieuw B.W. w o r d t e e n algemene regel van 
materieel recht gegeven betreffende het geval dat uit de wet voortv loei t dat 
iemand tot het stellen van zekerheid verpl icht is of dat het stellen van zeker-
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heid voorwaarde is voor enig rechtsgevolg. Met het oog op de effectuering 
van een zodanige zekerheidstelling zijn echter ook processuele bepalingen 
noodzakelijk. De huidige artikelen 616-619 bevatten enige regels die op deze 
materie betrekking hebben, doch die als verouderd moeten worden be-
schouwd en, ook afgezien daarvan, een aantal onduidelijkheden bevatten. In 
verband daarmee zijn deze artikelen in het ontwerp vervangen door een 
nieuw artikel 616, dat zich ertoe bepaalt een bevoegde rechter voor geschil-
len omtrent de zekerheidstelling aan te wijzen en voorts te verduidelijken 
welke termijnen de rechter te dezer zake aan partijen kan stellen. Afgezien is 
met name van een regeling van de wijze waarop zekerheid moet worden 
aangeboden, aanvaard of betwist, hetgeen gevoegelijk aan partijen zelf kan 
worden overgelaten. Ook is er geen behoefte aan een bijzondere formaliteit 
voor het geval de aangeboden zekerheid bestaat in een borgtocht als be-
doeld in het huidige artikel 619. 

Artikel 616. In het eerste lid is voor de hier bedoelde geschillen de presi-
dent van de rechtbank in kort geding aangewezen. De aard van de materie 
brengt mee dat steeds spoedeisendheid aanwezig mag worden geacht. De 
bepaling sluit dan ook aan bij de huidige praktijk. 

Het tweede lid maakt de kantonrechter bevoegd ter zake van geschillen 
omtrent een zekerheidstelling die door hemzelf bevolen is. 

Het derde lid bevat een uitwerking van de gedachte die in het huidige arti-
kel 616 reeds is te vinden, met dien verstande dat in de nieuwe bepaling ook 
de mogelijkheid vermeld wordt dat het aanbieden van de zekerheid aan een 
termijn wordt gebonden. Verder is buiten twijfel gesteld dat de onderhavige 
termijnen ook naderhand kunnen worden gesteld door de rechter die over 
een geschil ter zake van de zekerheidstelling te oordelen krijgt. Tenslotte is 
nog aangegeven welke sancties de rechter aan overschrijding van de door 
hem gestelde termijn kan verbinden. Zo zal bij voorbeeld bij een uitvoerbaar 
bij voorraadverklaring tegen zekerheidstelling als bedoeld in het nieuwe arti-
kel 52 de rechter kunnen bepalen dat deze vervalt indien de zekerheid niet 
binnen een bepaalde termijn is aangeboden of indien zij niet binnen een be-
paalde termijn na de aanvaarding van het aanbod is gesteld. Ook zal hij kun-
nen bepalen dat de wederpartij geen zekerheid meer kan eisen, als zij de 
aangeboden zekerheid niet binnen een bepaalde termijn weigert of aan-
vaardt. Het gevolg daarvan zal zijn dat de betreffende uitspraak in geval van 
overschrijding van de termijn zonder meer bij voorraad ten uitvoer kan wor-
den gelegd. 

Het vierde lid maakt het mogelijk dat een termijn wordt verlengd, wanneer 
zij door de rechter tekort blijkt te zijn gesteld. Men denke aan het geval dat de 
partij die zich moet uitlaten, onverwacht afwezig is of overlijdt of dat bij het 
stellen van zekerheid niet voorziene moeilijkheden rijzen. Voor de uitsluiting 
van hogere voorziening zie men deze memorie bij de artikelen 429a-429t. 

Derde Boek. Van Rechtspleging van onderscheiden aard 

Artikel 620. Nu het voornemen bestaat om titel 7.15 Nieuw B.W. betreffen-
de vaststellingsovereenkomst tezamen met de Boeken 3-6 in werking te 
doen treden en in verband daarmee de regeling van dading van de artikelen 
1888 e.v. van het huidige B.W. te schrappen, kan ook het onderhavige artikel 
niet ongewijzigd blijven. Zoals in de toelichting op Boek 7, p. 1132, wordt ge-
zegd, valt onder de omschrijving van de vaststellingsovereenkomst ook het 
geval van arbitrage, terwijl de regelingen van beide onderwerpen uiteenlo-
pen. Teneinde de daardoor mogelijke verwarring te voorkomen, is in het 
nieuwe vierde lid van artikel 620 bepaald dat titel 7.15 van het Burgerlijk 
Wetboek niet van toepassing is op de onderwerping van een geschil aan een 
uitspraak van scheidsmannen. 

Voorts is het eerste lid van artikel 620 enigszins gewijzigd, in dier voege 
dat een soortgelijke redactie is gekozen als in de artikelen 176 lid 2 en 180 
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van het on twerp Bewijsrecht (wetsontwerp 1969 -1970 -10 377). Het voorne-
men bestaat om deze redactie die niet wezenli jk van de huidige afwi jkt, maar 
beter bij de huidige rechtspraak aansluit (H.R. 27 december 1935, N.J. 1936, 
442, 26 juni 1942, N.J. 1942, 578 en 14 december 1973, N.J. 1974, 92), ook 
voor artikel 7.15.4(slotzinsnede) in aangepaste vo rm over te nemen. De daar 
opgenomen verwi jz ing naar openbare orde en goede zeden geeft niet een 
voor alle geval len bruikbare maatstaf. Tevens word t zo een onnod ige onder-
linge afwi jk ing vermeden. De wi jz iging houdt mede verband met de uitwer-
king van de bepaling in het nieuwe artikel 621, dat hieronder afzonderli jk zal 
worden toegelicht. 

Ook het tweede lid heeft wi jz ig ing ondergaan. Evenals in artikel 7.15.2 lid 2 
wordt thans gesproken van macht ig ing van een overheidsorgaan of toe-
s temming van een derde. In de eerste plaats moet hier worden gedacht aan 
gevallen als van de artikelen 249, 345, 386 en 410 van Boek 1 B.W., 104 Fail-
l i ssementsweten artikel 3.6.1.5 Nieuw B.W. In het laatste geval is het tweede 
lid van belang zowel voor de macht ig ing door de rechter als voor de toe-
s temming van de rechthebbende. Te bedenken valt dat verschi l lende van 
deze artikelen thans spreken van «dading», maar dat deze term bij invoer ing 
van titel 7.15, waar in zij niet word t gebezigd, onbruikbaar is geworden en bij 
de Invoer ingswet ook daar zal worden vervangen door het ook hier gebezig-
de: vaststel l ingsovereenkomst. 

Het tweede lid heeft voorts ook betrekking bijv. op de soms vereiste mach-
t ig ing door een overheidsorgaan van een bepaald overheidsl ichaam dat een 
geschil waarbi j het is betrokken, aan arbiters wi l voor leggen. Men zie voor 
voorbeelden Veegens, Rv. III, aantekening 5 bij artikel 621. 

Welke sanctie aan het ontbreken van de macht ig ing of toes temming is 
verbonden, zal afhangen van de sanctie die is voorgeschreven in de bepa-
ling waar in de macht ig ing of toestemming waarom het in het gegeven geval 
gaat, word t geëist. In elk geval kan de wederpart i j van degene die de toe-
s temming behoeft, aan de onzekerheid die door het ui tbl i jven van deze toe-
s temming kan ontstaan, een einde maken door artikel 3.2.19 te hanteren. 

Het derde lid van artikel 620 heeft slechts ten aanzien van de spel l ing wi jz i-
ging ondergaan. 

Artikel 621. De redactie van dit art ikel is aangepast aan het n ieuwe slot 
van artikel 620 lid 1, terwi j l tevens de ook hier onbruikbaar geworden verwi j -
zing naar de dading is verval len. Vervallen zijn ook de woorden «ter zake van 
giften en legaten tot levensonderhoud, huisvesting of kleding» die niet aan-
sluiten bij Boek 4 en titel 7.3 Nieuw B.W. en reeds voor het huidige recht ar-
bitrage uitsluiten in gevallen waar in daarvoor geen redelijke grond is aan te 
voeren; men zie Van Rossem-Cleveringa, II, aantekening 4 bij artikel 620 Rv. 
Dat over de vraag of levensonderhoud krachtens de wet verschuldigd is, 
geen arbitrage mogel i jk is, vo lgt reeds uit artikel 400 lid 2 van Boek 1 B.W. 
Aan het slot van artikel 621 word t thans duidel i jkheidshalve rechtstreeks ge-
zegd dat een compromis als hier bedoeld nietig is, hetgeen van belang is 
voor de toepassing van de bepalingen betreffende niet igheid in t i tel 3.2 
Nieuw B.W. 

Artikel 622. Dit artikel is aangepast aan artikel 3.3.4 Nieuw B.W. dat van 
gevolmacht igde spreekt en in de plaats komt voor het huidige artikel 1835, 
waarop artikel 622 thans afgestemd is. Men zie de toel icht ing bij Boek 7, p. 
1001, vierde alinea. 

Artikel 628. Het artikel is aangepast aan de terminologie van afdel ing 6.1.9 
Nieuw B.W. 

Artikel 645. Dit artikel moet verval len in verband met het n ieuwe art ikel 

438. 

Artikel 654. Hier is een soortgeli jke wi jz ig ing aangebracht als in de 
artikelen 141 en 341. 
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TWEEDE TITEL. VAN PROCEDURES BETREFFENDE EEN ALGEMEENHEID 
VAN GOEDEREN OF EEN GEMEENSCHAP 

Algemeen en opschrift titel. De huidige tweede titel van het derde boek 
draagt als opschrift «Van procedures betrekkelijk erfenissen» en bevat re-
gels omtrent verzegeling en ontzegeling, boedelbeschrijving en verdeling 
van nalatenschappen, alsmede omtrent het voorrecht van boedelbeschrij-
ving en de curator van een onbeheerde nalatenschap. In verband met de in-
voering van het Nieuw B.W. moest deze regeling in haar geheel worden her-
zien. Daarbij diende onder meer met de volgende punten rekening gehou-
den te worden. 

In de eerste plaats gaat de huidige titel, zoals reeds aangestipt, uit van de 
figuur van de nalatenschap. Op andere vormen van gemeenschap is zij 
slechts van toepassing indien een wetsbepaling naar de betreffende regels 
verwijst. Dit stelsel sluit aan bij dat van het huidige B.W., dat eveneens 
slechts de afwikkeling van een nalatenschap rechtstreeks regelt en voor an-
dere gemeenschappen waar nodig naar deze regeling verwijst. In het Nieuw 
B.W. wordt echter een ander stelsel gevolgd. Uitgegaan wordt daar van 
de figuur van de gemeenschap in het algemeen, die in titel 3.7 regeling heeft 
gevonden, terwijl waar nodig ter zake van de verschillende vormen van ge-
meenschap bijzondere bepalingen zijn opgenomen, zoals ter zake van de na-
latenschap in de afdelingen 4.5.3 en 4. Verder is in het Nieuw B.W. een aan-
tal regels opgenomen betreffende de figuur van de algemeenheid van goe-
deren; men zie met name artikel 3.1.1.11 en de tweede afdeling van titel 3.7, 
waarbij te bedenken valt dat een nalatenschap die aan één erfgenaam toe-
komt, geen gemeenschap, maar wèl een algemeenheid van goederen is. Te-
gen deze achtergrond is het wenselijk de onderhavige titel eveneens af te 
stemmen op de gemeenschap dan wel de algemeenheid van goederen, al 
naar gelang van het onderwerp waarop de betreffende afdeling betrekking 
heeft. Dit heeft mede tot wijziging van het opschrift van de titel geleid, waar-
in nu gemeenschap en algemeenheid van goederen naast elkaar worden 
vermeld. 

Een tweede grond voor de herziening van de onderhavige titel komt hier-
uit voort dat een aanzienlijk deel van de stof waaropzij betrekking heeft, in 
het Nieuw B.W. reeds in titel 3.7 of in Boek 4 is geregeld. De betreffende be-
palingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering konden in deze ge-
vallen worden geschrapt of worden vervangen door enkele processuele re-
gels ter uitwerking van de hoofdregels van titel 3.7. Met name zijn geschrapt 
de vijfde en zesde afdeling (artikelen 683-694) betreffende de verkoop van 
roerende en onroerende goederen, en de zevende en achtste afdeling (arti-
kelen 700-704) betreffende het voorrecht van boedelbeschrijving en de cura-
tor van een onbeheerde nalatenschap. 

Ter toelichting van de schrapping van de artikelen 683-694 diene hetvol-
gende. Uit artikel 3.7.1.3a lid 3 Nieuw B.W. vloeit voort dat een gemeen-
schappelijk goed in beginsel slechts door de gezamenlijke deelgenoten kan 
worden verkocht, zodat in geval van deelgenoten die niet het vrije beheer 
over hun goederen hebben, de daarop betrekking hebbende bepalingen tot 
toepassing kunnen komen, hetgeen in de regel meebrengt dat voor de ver-
koop machtiging van de kantonrechter nodig is; men zie bijv. artikel 345 van 
Boek 1 en artikel 3.6.1.5. Zijn niet alle partijen het eens dan geldt artikel 
3.7.1.7, dat eveneens voor de verkoop machtiging van de rechter eist. Is er 
sprake van een verdeling ingeval niet alle deelgenoten het vrije beheer over 
hun goederen hebben, dan is bovendien artikel 3.7.1.12 van toepassing. De-
ze bepalingen bieden de onbekwame voldoende bescherming. Het is niet 
nodig daarnaast nog bijzondere voorschriften omtrent de wijze van verkoop 
op te nemen. Nu de verkoop in de voormelde gevallen telkens zal moeten 
geschieden met machtiging van de kantonrechter - die in titel 3.7 de boedel-
rechter zal gaan vervangen - , kan ook artikel 691 a worden gemist. 

Wat betreft de artikelen 700-704, ook in de materie daarvan wordt elders 
reeds voorzien. Ten aanzien van artikel 700 valt te bedenken dat het huidige 
artikel 1073 in het Nieuw B.W. niet terugkeert in verband met het bepaalde in 

Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16 593, nr. 3 100 



artikel 4.5.1.4. Artikel 701 is reeds thans overbodig. Artikel 702 is opgegaan 
in artikel 4.5.2.6, waarop ook het in het onderhavige ontwerp voorgestelde 
artikel 616 van toepassing is. Aan een processuele regel als bedoeld in arti-
kel 703 is geen behoefte. Bestaat vrees dat de erfgenaam die onder voor-
recht van boedelbeschrijving heeft aanvaard, zich zelf ten onrechte bevoor-
deelt, dan zal overeenkomstig artikel 4.5.3.3 benoeming van een vereffenaar 
kunnen worden gevraagd, hetzij door een belanghebbende, hetzij door het 
Openbaar Ministerie. Artikel 704 kan vervallen naast de regeling van artikel 
4.5.3.10. 

In de derde plaats is een belangrijke bron van wijzigingen geweest dat de 
regelingen van verzegeling, ontzegeling en boedelbeschrijving ook afgezien 
van het Nieuw B.W. een sterk verouderd karakter dragen. In verband daar-
mee zijn deze regelingen in het ontwerp bekort en vereenvoudigd. Een be-
langrijke vereenvoudiging is met name hierin gelegen dat in het ontwerp 
niet alleen de boedelbeschrijving aan de notaris is opgedragen, maar ook de 
verzegeling en ontzegeling die - zo ze in de praktijk voorkomen, hetgeen 
zeldzaam is — als inleiding tot een boedelbeschrijving plegen te fungeren. In 
het huidige recht is de kantonrechter met de verzegeling en ontzegeling be-
last. Deze werkzaamheden houden echter met zijn hoofdtaak zo weinig ver-
band, dat het geen aanbeveling verdient hem daarmee te blijven belasten, 
nog afgezien van de principiële bezwaren die tegen het opdragen aan de 
rechter van werkzaamheden ten behoeve van één of meer bepaalde partijen 
zijn aan te voeren. 

Te bedenken valt voorts dat het voorgaande tevens een verbetering insluit 
van de maatregelen, bedoeld in de artikelen 808, 825f en 827p (artikelen 827 
en 827m van wetsontwerp 15 638 betreffende het scheidingsprocesrecht). 
De nieuwe regeling geeft een effectievere bescherming aan de echtgenoot 
die in gemeenschap van goederen is gehuwd. De notaris kan immers langs 
de weg van die regeling een boedelbeschrijving - al of niet voorafgegaan 
door verzegeling-tot stand brengen, ook al werkt de andere echtgenoot 
niet mee; men zie met name ook de verwijzing naar de artikelen 444, 444a 
en 444b leden 2 en 3 in de artikelen 659 en 673. Het ontbreken van dergelijke 
mogelijkheden wordt in het huidige recht als een gemis gevoeld. 

Eerste Afdeling. Van de verzegeling 

Artikel 658. Zoals onder Algemeen bij deze titel reeds is uiteengezet is in 
het ontwerp de verzegeling opgedragen aan de notaris. Deze heeft daarvoor 
echter verlof van de kantonrechter nodig, welk verlof kan worden verzocht 
door de in artikel 660 aangewezen personen. Voor de uitsluiting van hogere 
voorziening tegen het verlof zie men de toelichting bij de artikelen 
429a-429t. 

De mogelijkheid van verzegeling is beperkt tot zaken die tot een alge-
meenheid van goederen behoren. De maatregel van verzegeling strekt om te 
voorkomen dat zaken verdwijnen in een situatie dat belanghebbenden nog 
niet, bij voorbeeld door een boedelbeschrijving, bewijs in handen hebben 
dat zij er op het voor hun recht beslissende tijdstip nog waren. Krachtens ar-
tikel 666 lid 2 leidt de boedelbeschrijving dan ook in elk geval tevens tot ont-
zegeling. Wil men voorkomen dat bepaalde zaken, waarvan de aanwezig-
heid reeds is vastgesteld, verdwijnen, dan is niet verzegeling maar inbeslag-
neming de daartoe geëigende maatregel. Tevens zal soms kunnen worden 
gedacht aan de onderbewindstelling van het nieuwe artikel 710. 

De verzegeling geschiedt met het zegel van de notaris, voorgeschreven in 
artikel 45 Wet op het Notarisambt. 

In het tweede lid is de aanstelling van een bewaarder facultatief gemaakt, 
zoals dat in het ontwerp ook is gebeurd bij executoriaal en conservatoir be-
slag; men zie deze memorie onder Algemeen bij de eerste afdeling van de 
tweede titel van het tweede boek. 
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Artikel 659. Waar de notaris die tot verzegeling van zaken wil overgaan 
soortgelijke moeilijkheden kan ontmoeten als een deurwaarder, die op zoda-
nige zaken beslag wil leggen, zijn de bepalingen die op deze laatste situatie 
betrekking hebben hier van overeenkomstige toepassing verklaard. Men zie 
ook artikel 673. 

Niet is ook artikel 444b lid 1 van overeenkomstige toepassing verklaard. 
Verzegeling vindt immers niet plaats voor een vordering van een «bepaald 
bedrag». Dit neemt niet weg dat de derde die niet aan zijn daar bedoelde ver 
plichtingen voldoet, voor de eventuele schade die door zijn gebrek aan me-
dewerking ontstaat, aansprakelijk kan worden gehouden op grond van arti-
kel 6.3.1.1 Nieuw B.W. 

Artikel 660. Dit artikel, dat vergelijkbaar is met het huidige artikel 659, be-
vat een opsomming van de belanghebbenden die een verzegeling kunnen 
uitlokken. Waar de nieuwe bepaling niet alleen op nalatenschappen betrok-
ken is, moest echter bij begrenzing van de hier bedoelde groep van perso-
nen meer aandacht worden gegeven aan de vraag of het redelijk is hun een 
bevoegdheid tot het uitlokken van een zo ver gaande maatregel te verlenen. 

Onder 1° is de meest voor de hand liggende groep van belanghebbenden 
vermeld, nl. zij die de algemeenheid als rechthebbende - bij voorbeeld als 
enige erfgenaam of als vruchtgebruiker van een gehele nalatenschap - kun-
nen opeisen of die als deelgenoot of beperkt gerechtigde op een aandeel in 
de gemeenschap verdeling daarvan kunnen vorderen. Men denke aan het 
geval van een nalatenschap met meer erfgenamen of een vruchtgebruik op 
het aandeel van één erfgenaam. Kan van de algemeenheid nog geen verde-
ling worden gevorderd, dan kan een deelgenoot in beginsel ook geen verze-
geling uitlokken; hij behoort dan immers niet met een zo zware maatregel 
op de mogelijkheid van verdeling vooruit te kunnen lopen. Men lette er ech-
ter op dat er bijzondere gevallen zijn waarin verzegeling in deze omstandig-
heden wel gevraagd kan worden, nl. ter zake van een nog niet ontbonden 
huwelijkse gemeenschap of deelgenootschap; men zie de artikelen 808 en 
825f. 

De groep van personen onder 2° is ontleend aan het huidige artikel 659 on-
der 5° en strekttot bescherming van onbekwamen wier belangen niet door 
een wettelijke vertegenwoordiger behartigd kunnen worden. 

De bepaling onder 3° betreft het geval van een nalatenschap en gaat terug 
op het huidige artikel 659 onder 1°, 3° en 4°. Toegevoegd is echter de vereffe-
naar van de nalatenschap, bedoeld in afdeling 4.5.3 Nieuw B.W. 

De bepaling onder 4° is nieuw. Aan de hem hier toegekende bevoegdheid 
zal de bewindvoerder met name behoefte hebben in verband met zijn ver-
houding tot de rechthebbenden. Men denke aan het geval dat bij de aanvang 
van het bewind moet worden vastgesteld welke goederen tot de onder be-
wind gestelde algemeenheid behoren. Verzegeling kan dan op haar plaats 
zijn ter inleiding van de boedelbeschrijving, voorgeschreven in artikel 
3.6.1.4. Gaat het om de behartiging van de belangen van de rechthebbende 
jegens derden in een situatie dat de rechthebbende zonder het bewind zelf 
de verzegeling zou kunnen vragen, dan vloeit de bevoegdheid van de be-
windvoerderom dit voor hem te doen reeds voort uit de artikelen 3.6.1.5 lid 
1 en 3.6.1.6. 

Onder 5° zijn de schuldeisers van de algemeenheid opgenomen; men zie 
het huidige artikel 659 onder 2°. Mede in verband met de uitbreiding tot elke 
algemeenheid van goederen is echter een strengere maatstaf aangelegd 
voor de vraag welk belang de schuldeiser bij verzegeling moet hebben. De 
hier bedoelde bevoegdheid is alleen op haar plaats, indien de schuldeiser 
zonder de verzegeling ernstig gevaar loopt zijn vordering niet te kunnen ver-
halen. Dat geval zal zich niet vaak voordoen, wat de nalatenschap betreft 
mede omdat in beginsel ook schuldeisers volgens artikel 4.5.3.4 benoeming 
van een vereffenaar kunnen vragen, die reeds de nodige orde op zaken kan 
stellen. Nu voor elke verzegeling verlof van de kantonrechter wordt geëist, is 
ervan afgezien voor verzegeling ten verzoeke van een schuldeiser die geen 
executoriale titel heeft, tevens een afzonderlijk verlof van de president van 
de rechtbank voor te schrijven. 
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In een tweede lid is voorts voor alle groepen van de in het eerste lid opge-
somde belanghebbenden bepaald dat degene die verlof tot verzegeling 
vraagt, daartoe zowel zijn recht of bevoegdheid als een voldoende ernstig 
belang bij de verzegeling summierlijk aannemelijk moet maken. Ook deze 
bepaling strekt ertoe te voorkomen dat een boedel onnodig door verzege-
ling wordt geblokkeerd. 

Artikel 661. Deze bepaling komt in de plaats van het huidige artikel 660. In 
geval van een nalatenschap, waarbij toch reeds een notaris zal zijn betrok-
ken, dient deze eigener beweging de belangen van de afwezige of de onbe-
kwame door verzegeling te kunnen beveiligen, zoals thans de kantonrechter 
te hunner bescherming ambtshalve tot verzegeling kan overgaan. Aan een 
regel in deze trant in geval van overlijden van een «openbare bewaarder van 
enige zaken» is geen behoefte. 

Artikel 662. Dit artikel komt overeen met het huidige artikel 661, behou-
dens een aantal wijzigingen, deels van taalkundige aard en deels in verband 
met de vernieuwing van de voorgaande artikelen. Zo zijn onder 1° de «be-
weegredenen der verzegeling» en de slechts historisch te verklaren vermel-
ding omtrent de begrafenis geschrapt; de voormelde beweegredenen blij-
ken reeds uit het onder 3° vermelde verlof, dan wel uit het verzoekschrift 
waarop het is gegeven. 

De bepaling onder 3° is aangepast aan het nieuwe artikel 659. 
In de bepaling onder 7° is buiten twijfel gesteld dat de eed wordt afgelegd 

in handen van de notaris. Men zie ook artikel 674 onder 7° en artikel 3.7.2.3 
Iid1 Nieuw B.W. 

Artikel 663. Dit artikel voorziet op eenvoudiger wijze in dezelfde behoefte, 
waaraan de gecompliceerde artikelen 662-664 van het huidige recht tege-
moet trachten te komen. Onder de omschrijving vallen ook waardepapieren, 
immers van belang voor de tot algemeenheid behorende rechten die daaruit 
kunnen blijken. 

Het ligt voor de hand dat de notaris in de regel zijn eigen kantoor als plaats 
van bewaring zal aanwijzen. Maar het is niet wenselijk andere oplossingen 
bij voorbaat uit te sluiten. Zo kunnen waardepapieren bij een bank worden 
gedeponeerd, terwijl in overleg der partijen aangetroffen boeken in handen 
kunnen worden gesteld van een accountant die tevens met het onderzoek 
daarvan kan worden belast. 

Artikel 664. Dit artikel is ontleend aan artikel 1153 lid 2 van het Belgische 
Gerechtelijk Wetboek. Aldus kan op eenvoudige wijze worden vastgesteld 
wat anders in het proces-verbaal van verzegeling of in een eventuele boedel-
beschrijving zou moeten worden omschreven, zulks met meer moeite en ge-
ringere waarborg van duidelijkheid. 

Artikel 665. Dit artikel bevat enkele regels vergelijkbaar met die van het 
huidige artikel 666. 

Bij het tweede lid is mede verwezen naar artikel 662 onder 5° laatste zin-
snede. De hier bedoelde zaken blijven wel buiten de verzegeling, maar moe-
ten worden beschreven in het proces-verbaal van de notaris. Het is niet no-
dig afzonderlijk te bepalen dat partijen recht op afschrift daarvan hebben; zie 
artikel 839. 

Tweede Afdeling. Van ontzegeling 

Artikel 666. Ontzegeling kan, evenals verzegeling, in beginsel slechts 
krachtens een verlof van de kantonrechter plaatsvinden en dat wel op ver-
zoek van een rechthebbende als bedoeld in artikel 660 onder 1°, van de in ar-
tikel 660 onder 3° sub a bedoelde echtgenoot, executeur testamentair of ver-
effenaar, of van de in artikel 660 onder 4° bedoelde bewindvoerder. De ande-
re in artikel 660 bedoelde personen hebben niet een zo nauwe band met de 
algemeenheid dat zij het initiatief tot ontzegeling moeten kunnen nemen. 
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De bevoegdheid van de kantonrechter om het verlof al of niet te verlenen, 
geeft hem voldoende armslag daarbij ook rekening te houden met de belan-
gen van een minderjarige, als bedoeld in het huidige artikel 670, dat daarom 
niet is overgenomen. Voor de uitsluiting van hogere voorziening tegen het 
verlof zie men deze toelichting bij de artt. 429a-429t. 

In het tweede lid wordt bepaald dat ook zonder verlof van de kantonrech-
ter ontzegeling plaatsvindt naar gelang van de verzegelde zaken een boedel-
beschrijving wordt opgesteld. Door de boedelbeschrijving wordt immers de 
aanwezigheid van deze zaken vastgesteld, zodat daardoor de verzegeling 
haar zin verliest. Men zie ook het huidige artikel 676. Evenmin is verlof van 
de kantonrechter nodig als alle partijen het over ontzegeling eens zijn en het 
vrije beheer over hun goederen hebben. 

Een bepaling als het huidige artikel 677 is daarnaast niet nodig geacht. 

Artikel 667. In plaats van de regeling van het verzet tegen de ontzegeling 
van de huidige artikelen 667 en 668 komt in het ontwerp de regeling van het 
onderhavige artikel in verbinding met artikel 669. De huidige regeling is af-
gestemd op ontzegeling door de kantonrechter die zelf ter plaatse op even-
tuele bezwaren tegen de ontzegeling kan beslissen. In het stelsel dat de ont-
zegeling door de notaris geschiedt, dient echter voor de hier bedoelde be-
langhebbenden een mogelijkheid te bestaan eventuele bezwaren aan de 
kantonrechter kenbaar te maken bij de behandeling van het verzoek tot ver-
lof tot de ontzegeling. 

Artikel 668. Evenals de verzegeling geschiedt ook ontzegeling door de no-
taris, daartoe bij het verlof aangewezen. 

Artikel 669. De in de eerste zin vermelde belanghebbenden moeten door 
de notaris in de gelegenheid worden gesteld bij de ontzegeling aanwezig te 
zijn. Het zijn dezelfde belanghebbenden die op hun verlangen op het in arti-
kel 667 bedoelde verzoekschrift moeten worden gehoord. Verwacht mag 
worden dat de notaris in de regel van hun adres op de hoogte is of er op een-
voudige wijze aan kan komen; men zie ook het huidige artikel 672 lid 1 onder 
3°. Zou dit in een enkel geval anders zijn, en zou de notaris van het uitblijven 
van de hier bedoelde mededeling een verwijt worden gemaakt, dan zal deze 
zich daartegenover op overmacht kunnen beroepen. 

De tweede zin heeft betrekking op de schuldeisers van de algemeenheid. 
Willen zij bij de ontzegeling tegenwoordig zijn - bijv. teneinde dan op een of 
meer van de zaken beslag te kunnen doen leggen - , dan zullen zij dit tijdig 
aan de notaris die met de ontzegeling is belast - in de regel dezelfde als die 
de zegels heeft aangebracht - moeten mededelen met opgave van zijn vor-
dering en van zijn woonplaats. 

Artikel 670. Dit artikel regelt dezelfde materie als het huidige artikel 675, 
maar is ten opzichte van dit artikel bekort. 

De bepaling van artikel 675 lid 1 onder 7° is vervallen. Zij is alleen van be-
lang als de ontzegeling gepaard gaat met een boedelbeschrijving; maar dan 
gelden reeds de artikelen 674 onder 1° en 2° en 675. 

De bepaling van artikel 675 lid 1 onder 8° is opgegaan in het nieuwe artikel 
676. 

Artikel 675 lid 2 bevat een formaliteit waaraan geen behoefte is. Van de ge-
opperde bezwaren zal uit het proces-verbaal reeds blijken krachtens het 
nieuwe artikel 670 onder 5°. 

Derde Afdeling. Van boedelbeschrijving 

Artikel 671. Dit artikel komt in de plaats van het huidige artikel 678, maar 
volgt een ander stelsel. Het bepaalt dat, indien alle partijen zich daarmee 
verenigen en het vrije beheer over hun goederen hebben, een voorgeschre-
ven boedelbeschrijving kan plaatsvinden bij een onderhandse akte, terwijl 
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zij in alle andere gevallen bij notariële akte moeten geschieden. Verlaten is 
derhalve de in artikel 678 neergelegde figuur van de onderhandse akte die 
na beëdiging van de partijen ter griffie van het kantongerecht wordt gede-
poneerd, welke figuur volgens dat artikel ook toegepast kan worden in geval 
niet alle partijen het vrij beheer over hun goederen hebben. 

In zijn nieuwe vorm sluit het artikel beter bij de bestaande praktijk aan, 
waarbij valt te bedenken dat voor een aantal gevallen afwijkende regels gel-
den; men zie bijv. artikel 338 van Boek 1 en artikel 3.6.1.4. 

Anders dan artikel 678 spreekt het nieuwe artikel voorts van «partijen» en 
niet van «belanghebbenden». Het gaat te ver om de instemming van allen 
die bij de boedelbeschrijving belang hebben te eisen, wil een onderhandse 
akte toegelaten zijn. 

De bepaling is slechts van toepassing indien een verplichting tot het op-
maken van een boedelbeschrijving bestaat, hetgeen tot uiting komt in het 
woord «voorgeschreven». Deze verplichting kan voortvloeien uit de wet, 
maar ook uit een bevel als bedoeld in het volgende artikel. Gaat het om een 
verplichting uit overeenkomst dan zal het antwoord op de vraag in welke 
vorm de boedelbeschrijving dient te geschieden, in de eerste plaats van de 
uitleg van deze overeenkomst afhangen. 

Artikel 672. In het huidige artikel 679 wordt de indruk gewekt dat slechts 
ter gelegenheid van een ontzegeling kan worden gevorderd dat een boedel-
beschrijving wordt opgemaakt. Het is evenwel niet praktisch uit te sluiten 
dat wordt volstaan met het uitlokken van uitsluitend een boedelbeschrijving. 
Het kan aan de betreffende belanghebbende worden overgelaten of hij zijn 
verzoek gepaard wil doen gaan met een verzoek tot verlof tot verzegeling of, 
als deze reeds heeft plaats gevonden, het op boedelbeschrijving ter gelegen-
heid van de ontzegeling aan te sturen. 

Wat de kring van personen betreft die een bevel tot boedelbeschrijving 
kunnen vragen, deze valt slechts ten dele samen met de kring van hen die 
krachtens artikel 660 verlof tot verzegeling kunnen verzoeken. Met name de 
personen bedoeld in artikel 660 lid 1 onder 2°, onder 3° sub b en onder 5° be-
horen in beginsel niet het initiatief te kunnen nemen tot een boedelbeschrij-
ving, die er toe strekt bindend te doen vaststellen welke goederen tot de al-
gemeenheid behoren. Anderzijds behoort dit wel te kunnen geschieden 
door hen die juist bij deze vaststelling belang hebben. Het is niet wenselijk 
geacht in dit verband een strakkere maatstaf dan die van «voldoende be-
lang» aan te leggen. Zo zal bijv. een voldoende belang bij een boedelbe-
schrijving kunnen worden aangenomen van hem die recht op levering van 
de algemeenheid van goederen heeft, hetzij op grond van een overeen-
komst, waarbij de wederpartij zich tot deze levering heeft verbonden, hetzij 
op grond van ontbinding van een overeenkomst op grond waarvan hij de al-
gemeenheid aan zijn wederpartij heeft overgedragen. 

Ook zal het artikel kunnen worden gehanteerd door de vruchtgebruiker en 
de hoofdgerechtigde als een van beide niet meewerkt aan de boedelbe-
schrijving, bedoeld in artikel 3.8.4. Hetzelfde geldt in geval de andere deelge-
noten niet willen meewerken aan een boedelbeschrijving als bedoeld in arti-
kel 3.7.2.3 Nieuw B.W., dat overigens naar aanleiding van de thans voorge-
stelde algemene regeling van de boedelbeschrijving opnieuw zal moeten 
worden bezien. 

Tenslotte kan nog worden gewezen op de bijzondere voorschriften betref-
fende de boedelbeschrijving met het oog op ontbinding van een huwelijks-
gemeenschap, echtscheiding, scheiding van tafel en bed of ontbinding van 
het huwelijk na scheiding van tafel en bed, vervat in de artikelen 808a, 825f 
en 827p (artikelen 827e-827m van wetsontwerp 15 638 betreffende het 
scheidingsprocesrecht). Deze bepalingen eisen, anders dan artikel 3.7.2.3 
niet dat de gemeenschap reeds voor verdeling vatbaar is, maar maken boe-
delbeschrijving mogelijk als conservatoire maatregel, die reeds tijdens het 
huwelijk kan plaatsvinden. 

Voor de uitsluiting van hogere voorziening in het eerste lid vergelijke men 
deze memorie bij de artikelen 429a-429t. 
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Artikel 673. Deze bepaling is op soortgelijke gronden opgenomen als arti-
kel 659. De daartot uiting gebrachte overwegingen gelden ook hier. 

Artikel 674. De inhoud van de boedelbeschrijving wordt in het huidige 
recht geregeld door artikel 681. Ten opzichte daarvan zijn in het huidige arti-
kel vele grotendeels voor zichzelf sprekende vereenvoudigingen aange-
bracht. 

Tot uiting is verder gebracht dat, indien alle partijen zich daarmee vereni-
gen, de schatting van de roerende zaken, bedoeld onder 2°, door partijen zelf 
kan geschieden of achterwege kan worden gelaten. 

Voorts is rekening gehouden met de figuur van de geheel onderhandse 
boedelbeschrijving, waarbij niet past dat zij met enige beëdiging gepaard 
gaat. De partij die een beëdiging als bedoeld onder 7° wil doen plaatsvinden, 
zal op het opmaken van een notariële boedelbeschrijving moeten staan, 
waartoe artikel 671 hem de bevoegdheid geeft. 

Opmerking verdient dat een boedelbeschrijving bij onderhandse akte 
door de betrokken partijen zal moeten zijn getekend. Is sprake van een nota-
riële akte, dan is aan de praktijk overgelaten of deze zal worden ingekleed als 
een partijakte, die dan eveneens door partijen dient te worden getekend, of 
als een notarieel proces-verbaal. De laatste vorm zal met name kunnen wor-
den gebezigd, indien niet alle partijen aanwezig zijn of willen meewerken. 

Artikel 675. Dit artikel regelt de aanwijzing en beëdiging van de in artikel 
674 onder 1° bedoelde schatters. Men zie het huidige artikel 675 lid 1 onder 
7°. Rekening is gehouden met de mogelijkheid dat de deskundige voor 
schattingen als waarom het gaat reeds beroepshalve beëdigd is. Men zie ar-
tikel 62 van het Wetboek van Koophandel. 

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

Artikel 676. De huidige artikelen 665 en 682 zijn in dit nieuwe artikel opge-
gaan, dat op alle geschillen betreffende een vergezeling, ontzegeling of boe-
delbeschrijving betrekking heeft. Gelet op de aard van de materie ligt be-
rechting door de president in kort geding voor de hand. Zie ook het huidige 
artikel 289 en deze memorie daarbij. 

Vijfde Afdeling. Van de verdeling van een gemeenschap 

Algemeen. Deze afdeling bevat een aantal bepalingen ter uitwerking van 
de regels betreffende de verdeling van een gemeenschap van titel 3.7 Nieuw 
B.W. en is in zoverre vergelijkbaar met de huidige zevende afdeling, bevat-
tende de artikelen 695-699. Van deze artikelen keert alleen de bepaling van 
artikel 696, zij het ook in gewijzigde vorm, in het ontwerp terug en dat wel in 
het nieuwe artikel 677 dat hieronder nog zal worden besproken. Wat de 
overige artikelen betreft diene het volgende. 

Aan een bepaling als die van het huidige artikel 695 is geen behoefte naast 
artikel 3.7.1.9, waaruit in verband met de daarin gebezigde term «vorderen» 
voldoende duidelijk volgt dat de verdelingsvordering bij dagvaarding voor 
de gewone rechter moet worden ingesteld. 

De zwarighedenprocedure waar artikel 697 betrekking op heeft, wordt in 
het ontwerp verlaten om redenen die bij artikel 680 nader uiteengezet zullen 
worden. 

Artikel 698 dient het lot te delen van de eveneens geschrapte huidige vijf-
de en zesde afdeling. 

Artikel 699 is overbodig naast de algemene regeling van artikel 839. 

Artikel 677. Een verdeling van een gemeenschap zal op verschillende wij-
zen kunnen worden afgedwongen. Een desbetreffende vordering zal zowel 
kunnen strekken tot een rechterlijk bevel aan de deelgenoten mee te wer-
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ken aan een door hen ten overstaan van een notaris vast te stellen verdeling, 
zonodig met toepassing van artikel 3.7.1.10 Nieuw B.W., als tot een vaststel-
ling door de rechter zelf van de verdeling. Een zodanige vaststelling is in het 
huidige recht aanvaard door H.R. 28 juni 1963, N.J. 1963,507. In het Nieuw 
B.W. wordt deze vaststelling geregeld in artikel 3.7.1.14, met dien verstande 
dat zij daar is opgedragen aan de boedelrechter. Zoals reeds ter sprake geko-
men is in de Inleidende opmerkingen bij deze memorie, zal evenwel van de 
invoering van de figuur van de boedelrechter moeten worden afgezien. Het 
voornemen bestaat daarom de in artikel 3.7.1.14 bedoelde taak op te dragen 
aan de gewone rechter, d.w.z. in eerste instantie de rechtbank. Zulks heeft 
het voordeel dat de vordering tot verdeling en die tot vaststelling van de ver-
deling bij één dagvaarding kunnen worden ingesteld en in één geding wor-
den berecht. 

Daaraan is tevens een ander voordeel verbonden. In geval van een echt-
scheidingsvordering wordt in de praktijk vaak bij dezelfde dagvaarding zo-
wel een uitkering tot levensonderhoud als verdeling van de tussen de echt-
genoten bestaande gemeenschap gevorderd, die immers door de echtschei-
ding wordt ontbonden. Het is vaak een praktische oplossing om na echt-
scheiding de onderling samenhangende financiële gevolgen daarvan als 
één geheel te regelen en zonodig in één geding aan de rechter de daarbij rij-
zende moeilijkheden voor te leggen. 

Het boven voorgestelde stelsel stelt buiten twijfel dat dit mogelijk is, door-
dat de rechter die de echtscheiding uitspreekt, niet alleen overeenkomstig 
artikel 157 van het Burgerlijk Wetboek een uitkering tot levensonderhoud 
kan bepalen, maar ook de verdeling van de gemeenschap kan vaststellen 
zonder dat eerst een bevel tot verdeling met benoeming van een notaris no-
dig is. Ook in de huidige praktijk is een ontwikkeling in deze richting te on-
derkennen; men zie de noot van P. A. Stein onder H.R. 11 maart 1977 in A.A. 
1978, p. 235-236. Dat daarbij de beslissing omtrent de (definitieve) uitkering 
tot levensonderhoud wellicht pas geruime tijd na de echtscheiding kan wor-
den genomen, behoeft geen doorslaggevend bezwaar op te leveren, nu de 
voorlopige voorziening betreffende het levensonderhoud gedurende het 
echtscheidingsgeding volgens het voorgestelde artikel 826 lid 2 van het ont-
werp 15 638 betreffende het scheidingsprocesrecht, niet vervalt voor om-
trent de definitieve uitkering is beslist. Een soortgelijke regel is opgenomen 
met betrekking tot het voortgezet gebruik van de - wellicht in de gemeen-
schap vallende - echtelijke woning. Men zie bij dit alles ook de memorie van 
antwoord betreffende het voormelde ontwerp, p. 25, en het bij nota van wij-
zigingen van 14 november 1980 voorgestelde artikel 819 onder b. 

Het onderhavige artikel betreft het geval dat de vordering tot verdeling 
strekt tot een desbetreffend bevel met benoeming van een notaris en sluit 
derhalve aan bij het huidige artikel 696. In het eerste lid is verduidelijkt dat 
de bepaling niet aan de mogelijkheid van vaststelling van de verdeling door 
de rechter afdoet. Uit de aard van het bevel vloeit voort dat het niet alleen 
door de eiser, maar ook door ieder van de gedaagden ten uitvoer kan wor-
den gelegd, zoals ook voor het huidige recht wordt aangenomen. Men zie 
Funke, Rechtsvordering III, aantekening 6 bij artikel 696. 

Evenmin als in het huidige recht (H.R. 28 juni 1946, N.J. 1946, 547), is het 
noodzakelijk de vordering tot verdeling tegen alle deelgenoten te richten; de 
eiser kan zich bepalen tot hen die medewerking weigeren. Of dagvaarding 
van alle deelgenoten nodig is met het oog op wellicht tezamen met de ver-
delingsvordering aanhangig gemaakte prejudiciële geschilpunten, is even-
als in het huidige recht aan de rechtspraak overgelaten, die een hierop ge-
grond verweer alleen pleegt te aanvaarden als het rechtens noodzakelijk is 
dat de beslissing jegens alle betrokkenen luidt in gelijke zin. De rechtspraak 
pleegt dit niet spoedig aan te nemen; men zie het voormelde arrest uit 1946 
en laatstelijk H.R. 12 oktober 1979, R.v.d.W. 1979,116, ad het incidentele 
middel. 
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Verduidelijkt is voorts dat het geding waarin verdeling wordt gevorderd, 
door ieder der partijen benoeming van een onzijdige persoon als bedoeld in 
artikel 3.7.1.10 van het Burgerlijk Wetboek kan worden gevraagd, aangeno-
men dat de houding van de deelgenoot voor wie de onzijdige persoon zal 
optreden daartoe aanleiding geeft. Meent de rechter dat een veroordeling 
tot verdeling ten overstaan van een notaris op haar plaats is, dan kan een zo-
danige benoeming de verdere afwikkeling aanzienlijk vereenvoudigen. 

In de regel zal een zodanig vonnis tevens de benoeming van een notaris 
moeten inhouden. Dat zal echter niet nodig zijn als partijen te kennen geven 
het over de persoon van de te benoemen notaris eens te zijn. 

In afwijking van het huidige tweede lid van het huidige artikel 696 is in het 
tweede lid van het onderhavige artikel aan de notaris overgelaten om dag en 
uur vastte stellen waarop partijen voor hem moeten verschijnen. Het is niet 
praktisch in dit opzicht een taak op de rechter te leggen. 

Artikel 678. Dit artikel beoogt een waarborg te geven dat op zijn minst een 
ernstige poging wordt ondernomen om onder leiding van een notaris tot el-
kaarte komen, zonder dat, in geval zulks mislukt, onnodige vertraging ont-
staat. Dit kan alleen bereikt worden door met een minimum aan formalitei-
ten te volstaan. 

In verband daarmee is voorgeschreven dat de notaris, indien hij partijen 
niet kan verenigen, dit constateert in een proces-verbaal. Hij neemt op ver-
langen van partijen daarin op de punten waarop zij reeds tot overeenstenv 
ming zijn gekomen. Dit laatste kan geschieden zowel in de vorm van een in 
het proces-verbaal opgenomen, door partijen mede ondertekende overeen-
komst, als in die van een weergave door de notaris van een reeds eerder ge-
sloten overeenkomst. 

Een proces-verbaal waarin de notaris constateert partijen niet te hebben 
kunnen verenigen, is echter geen vereiste dat vervuld moet zijn, willen par-
tijen zich opnieuw tot de rechter kunnen wenden. Krachtens het tweede lid 
blijven partijen vrij rechtstreeks vaststelling van de verdeling door de rechter 
te vorderen, zolang geen volledige overeenstemming is bereikt. Maar krach-
tens het derde lid zal de rechter, zolang geen proces-verbaal als bedoeld in 
het eerste lid is overgelegd, de zaak op verlangen van elk der partijen kun-
nen aanhouden teneinde de notaris opnieuw gelegenheid te geven tot een 
poging om partijen tot elkaar te brengen. Ook zal de rechter in een zodanig 
geval, naar gelang van de omstandigheden, kunnen oordelen, dat de kosten 
van het geding nodeloos werden gemaakt; men zie artikel 56, eerste lid, der-
de zin. Aan een en ander ontleent de rechter voldoende bevoegdheden 
om te voorkomen dat partijen aan het oorspronkelijke bevel tot verdeling ten 
overstaan van een notaris onvoldoende gevolg geven. 

Artikel 679. Zowel in geval een verdeling is bevolen als wanneer de rech-
ter ertoe overgaat zelf de gevorderde verdeling vast te stellen, kan er behoef-
te bestaan aan een schatting van de waarde van de tot de gemeenschap be-
horende goederen door een deskundige. Het eerste lid van het onderhavige 
artikel geeft hieromtrent een regel voor het geval de verdeling door partijen 
zelf tot stand moet worden gebracht. Deze regel is niet beperkt tot een verde-
ling ter voldoening aan rechterlijk bevel, maar kan ook toepassing vinden als 
partijen wèl allen aan de totstandbrenging van een verdeling willen mee-
werken, maar alleen over de te benoemen deskundigen van mening ver-
schillen. 

Wordt de verdeling door de rechter vastgesteld, dan mag men verwachten 
dat deze de nodige werkzaamheden zal delegeren aan een rechter-commis-
saris, hetzij met het oog op een verschijning van partijen tot het beproeven 
van een schikking of tot het geven van inlichtingen overeenkomstig artikel 
19 of artikel 19a (artikel 228 ontwerp Bewijsrecht, 1969-1970 - 10 377), hetzij 
met het oog op een getuigenverhoor als bedoeld in artikel 200A (artikel 189 
ontwerp Bewijsrecht). Op deze gevallen is het tweede lid van het onderhavi-
ge artikel afgestemd. Het geeft niet alleen de rechtbank of het Hof zelf, maar 
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ook de rechter- of raadsheer-commissaris voor wie de partijen moeten ver-
schijnen of het getuigenverhoor moet plaatsvinden, de bevoegdheid om de 
hier bedoelde deskundigen, desnoods ambtshalve, te benoemen. Aldus 
wordt vermeden dat voor dit geval de omslachtiger weg van een bericht van 
deskundigen, aangegeven in de artikelen 222 e.v. (artikelen 215 e.v. ontwerp 
Bewijsrecht), gevolgd moet worden. 

Het derde lid geeft ter aanvulling van de vorige leden een voor zichzelf 
sprekende regel betreffende de beëdiging van een benoemde deskundige. 
Evenals in artikel 675 is rekening gehouden met de mogelijkheid dat de des-
kundige beroepshalve reeds beëdigd is. 

Artikel 680. In het huidige recht is, indien bij de werkzaamheden van de 
verdeling moeilijkheden ontstaan, de regeling van artikel 697 van toepas-
sing. Deze komt erop neer dat de notaris in dat geval van de beweringen van 
partijen een proces-verbaal van zwarigheden moet opmaken en dat bij de 
daarop volgende berechting van het geschil de rechter aan de inhoud van dit 
proces-verbaal is gebonden in dier voege dat het partijen niet vrij staat nog 
andere geschilpunten op te werpen als destijds in het proces-verbaal van 
zwarigheden uitdrukking hebben gevonden. Aan een uitspraak in een zwa-
righeden-procedure zijn bovendien alle partijen gebonden, ook als zij geen 
partij in het betreffende geding waren; men zie H.R. 13 december 1957, N.J. 
1958,50. 

Dit stelsel staat op gespannen voet met de regeling van titel 3.7 Nieuw 
B.W., terwijl daartegen bovendien belangrijke praktische bezwaren zijn aan 
te voeren. Het dwingt immers partijen om reeds bij hun eerste conflict ten 
overstaan van de notaris terstond al hun geschilpunten volledig uiteen te 
zetten, willen zij niet het gevaar lopen dat de rechter hun naderhand de mo-
gelijkheid onthoudt een geschilpunt alsnog aan de orde te stellen. Op het 
tijdstip waarop het proces-verbaal moet worden opgemaakt, zullen partijen 
echter vaak hun positie en belangen nog niet volledig kunnen overzien, nog 
afgezien van het feit dat zij dan dikwijls ook niet over de rechtskundige bij-
stand zullen beschikken, nodig om zich over de omvang van hun rechten te 
doen voorlichten en zich juridische gevolgen van hun verklaringen voor 
ogen te stellen. 

Daarbij komt dat ook de zwarighedenprocedure bijdraagt tot de beletselen 
die in het huidige recht bestaan om in geval van een echtscheidingsvorde-
ring alle financiële gevolgen van de echtscheiding in één geding af te wikke-
len; men zie het daaromtrent bij artikel 677 reeds opgemerkte. 

Anderzijds dient te worden voorkomen dat een partij de verdeling einde-
loos zou kunnen rekken door, nadat een geschilpunt is berecht, steeds weer 
een nieuw geschilpunt op te werpen. Dit gevaar, waarvoor de figuur van de 
zwarighedenprocedure een oplossing tracht te bieden, hebben de ontwer-
pers van titel 3.7 Nieuw B.W. op andere wijze willen ondervangen, nl. langs 
de weg van artikel 3.7.1.9a in verbinding met artikel 3.7.1.14: wordt door een 
der partijen slechts één geschilpunt voor de rechter gebracht, dan kunnen de 
anderen binnen de in die artikelen getrokken grenzen eisen dat terstond 
wordt overgegaan tot verdeling van alle voor verdeling vatbare goederen en 
schulden en dat deze verdeling door de rechter wordt vastgesteld. Deze weg 
behoeft echter uitwerking in de onderhavige afdeling, in het bijzonder met 
het oog op het geval dat er meer dan twee deelgenoten zijn. 

In dit geval kan de vordering tot algehele vaststelling van de verdeling im-
mers wel bij wege van een vordering in reconventie tegen de eiser worden 
ingesteld, maar zij dient, wil zij haar volledige werking hebben, tevens tegen 
de medegedaagden ingesteld te kunnen worden. Dit kan volgens de huidige 
rechtspraak door een vordering in reconventie niet worden bereikt; men zie 
H.R. 3 april 1971, N.J. 1971, 380. Een zodanige figuur wordt daarom in het 
eerste lid van het onderhavige artikel alsnog mogelijk gemaakt. 

In het tweede lid is deze lijn doorgetrokken door mogelijk te maken op 
overeenkomstige wijze vaststelling van de verdeling te vorderen in een ge-
ding waarin de eiser een bevel tot verdeling of van de wijze van verdeling 
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heeft gevorderd van een gehele gemeenschap. Ook hier bestaat behoefte 
aan de bevoegdheid om daartegenover terstond vaststelling van die verde-
ling door de rechter te vragen teneinde onnodige vertraging te voorkomen. 

Bij dit alles valt te bedenken dat indien overeenkomstig artikel 3.7.1.14 
vaststelling van de verdeling wordt gevorderd - waartoe de eiser nietter-
stond een bepaalde wijze van verdeling behoeft voor te stellen - ieder der 
partijen naar voren kan brengen hoe naar haar zienswijze de goederen moe-
ten worden verdeeld zonder dat de rechter aan hetgeen partijen aldus voor-
stellen gebonden is. Dit stelsel ligt in artikel 3.7.1.14 zelf opgesloten. 

Het derde lid bepaalt dat de hier bedoelde eis door ieder van de gedaag-
den voor alle weren moet worden gedaan, behoudens die van onbevoegd-
heid en van artikel V52 (de z.g. cautio iudicatum solvi). 

Het vierde lid bevat voorts een regeling voor het geval een of meer van de 
gedaagden niet zijn verschenen, welke regeling waarborgt dat zij niet ver-
oordeeld kunnen worden uit hoofde van een vordering als hier bedoeld, zon-
der dat zij in de gelegenheid zijn geweest zich daartegen te verweren. De op-
roeping kan eventueel geschieden tezamen met die, voorgeschreven in arti-
kel 79. Voorkomen dient evenwel te worden dat de hantering van het onder-
havige lid voor de betreffende gedaagde een middel tot excessieve vertra-
ging van de procedure zou kunnen opleveren. Daartoe is de mogelijkheid tot 
oproeping tegen een nadere dag aan een termijn gebonden, in dier voege 
dat de dag waartegen wordt opgeroepen niet later zal mogen worden 
gesteld dan drie maanden na de dag waartegen de op te roepen partij voor 
wie de langste termijn van dagvaarding geldt, op zijn vroegst gedagvaard 
zou mogen worden; men denke aan de termijnen van de artikelen 9 e.v. Een 
vaste termijn kan echter moeilijk worden ingevoerd zonder de rechter een 
mogelijkheid tot verlenging te geven. Men denke met name aan de mogelijk-
heid dat de op te roepen partij valt onder de omschrijving van artikel 20 lid 1 
van het E.E.G."Executieverdrag en dat de rechterter voldoening aan artikel 
20 lid 2 nodig oordeelt de zaak nog verder aan te houden. 

De eerste vier leden van het artikel zien slechts op de vordering tot vast-
stelling van de verdeling tegen hen die door de eiser in het aanhangige ge-
ding zijn betrokken. Heeft de eiser niet allen die aan de verdeling dienen mee 
te werken, gedagvaard, dan zal ieder van de gedaagden hen krachtens het 
vijfde lid alsnog in het geding kunnen betrekken op dezelfde wijze als in het 
vierde lid is voorgeschreven, nl. door hen de eis tot algehele vaststelling van 
de verdeling te betekenen met inachtneming van de voor dagvaarding voor-
geschreven termijnen en met oproeping de dag waarop hij de zaak weder-
om ter rolle wil doen dienen. 

Het onderhavige artikel geeft aan de daarin bedoelde gedaagden een be-
voegdheid, waarvan het hun vrij staat geen gebruik te maken. Zij kunnen 
dan ook naderhand nog in een afzonderlijk geding algehele verdeling vorde-
ren en dan eventueel voeging wegens connexiteit vragen met de reeds aan-
hangige zaak. Dezelfde weg kan worden gevolgd door een deelgenoot die in 
het oorspronkelijke geding in het geheel niet betrokken was. 

DERDE TITEL. VAN BOEDELAFSTAND 

De artikelen 705-708 waaruit deze titel thans bestaat, worden in de praktijk 
nimmer toegepast, evenmin als de boedelafstand van artikel 1078 onder 1° 
B.W. Waar deze laatste vorm van boedelafstand in Boek 4 Nieuw B.W. niet 
terugkeert, is het wenselijk geoordeeld ook de onderhavige titel te schrap-
pen, zoals ook in de huidige literatuur wordt voorgesteld door Van Rossenv 
Cleveringa II, p. 1465-1466. Aldus wordt tevens vermeden dat het misver-
stand ontstaat omtrent de verhouding van de voormelde regeling tot die van 
titel 3.4 Nieuw B.W. betreffende verkrijging en verlies van goederen en van 
titel 3.10 Nieuw B.W. betreffende verhaalsrecht op goederen. 

De boedelafstand, bedoeld in artikel 50 Faillissementswet, blijft mogelijk. 
Deze staat losvan de onderhavige titel; men zie Polak-Polak, p. 163 noot 1, 
en p. 294. 
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VIERDE TITEL. VAN MIDDELEN TOT BEWARING VAN ZIJN RECHT 

Algemeen. 1. In de regeling van het conservatoir beslag is een niet on-
aanzienlijk aantal wijzigingen nodig gebleken, zowel ter aanpassing aan de 
nieuwe regels betreffende executoriaal beslag als rechtstreeks in verband 
met de Boeken 3, 5 en 6 Nieuw B.W. Het is daarbij overzichtelijker gebleken 
om de nieuwe regeling te beginnen met een afdeling met algemene bepalin-
gen zoals ook in de eerste titel van het tweede boek (artikelen 430-438a) de 
algemene bepalingen betreffende executoriaal beslag zijn opgenomen. In 
de nieuwe afdeling zijn tevens twee artikelen te vinden die niet op beslag be-
trekking hebben, maar op andere conservatoire maatregelen, nl. gerechtelij-
ke bewaring (artikel 709) en bewind (artikel 710). Hieruit volgt dat het op-
schrift van de onderhavige titel, die niet alleen van beslag spreekt, ook in de 
nieuwe opzet juist is gebleven. 

2. De nieuwe opzet heeft tevens tot een aanzienlijke mate van vereenvou-
diging geleid. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt nog enige verdere 
vereenvoudigingen aan te brengen, waarvan de belangrijkste is gelegen in 
het vervallen van de eis dat de beslagene binnen acht dagen moet worden 
gedagvaard tot vanwaardeverklaring van het beslag; men zie de huidige ar-
tikelen 726, 734, 734b lid 2, 738, 757b lid 4, 767 en 770c. Deze eis is vervan-
gen door een simpeler regeling, waarvan de hoofdregels zijn te vinden in de 
artikelen 700, 704 en 705. Geen conservatoir beslag kan worden gelegd dan 
met verlof van de president van de rechtbank (artikel 700 lid 1). Zo de hoofd-
zaak nog niet aanhangig is, stelt deze een termijn van ten minste acht dagen 
vast, waarbinnen de eis in de hoofdzaak ingesteld moet worden (artikel 700 
lid 3). Het conservatoir beslag gaat over in een executoriaal beslag, zodra in 
de hoofdzaak een executoriale titel is verkregen (artikel 704). Wat de controle 
op de inachtneming van de voorgeschreven vormen betreft, deze is in be-
ginsel aan de deurwaarder overgelaten, met dien verstande dat een verzuim 
op dit punt tot opheffing van het beslag kan leiden, waartoe de geëxecuteer-
de het initiatief moet nemen (artikel 705). 

Deze oplossing is in overeenstemming met wat in de literatuur is gesug-
gereerd (J.P. Verheul, Aspekten van Nederlands internationaal beslagrecht, 
diss. 1968, p. 81 e.v.) en in overleg met de subcommissie burgerlijke rechts-
vordering van de Staatscommissie voor Burgerlijke Wetgeving gekozen. Zij 
stemt ook in grote lijnen overeen met het recht van de ons omringende lan-
den. Men zie de artikelen 48 e.v. van het nog geldige deel van de oude Fran-
se Code de procédure civil, de artikelen 1413 e.v. van het Belgische Gerech-
telijk Wetboek en de parr. 916 e.v. van de Duitse Z.P.O. 

Het nieuwe stelsel is ook hierom aantrekkelijk geacht, omdat de uitwer-
king van de vanwaardeverklaringsprocedure voor het nieuwe conservatoir 
beslag tot levering van goederen (artikelen 721 e.v.) tot een reeks gecompli-
ceerde bepalingen zou hebben moeten leiden waarvan het huidige artikel 
726 lid 4 reeds een voorbeeld biedt. Dit kan thans worden vermeden. 

De details van de nieuwe regeling zullen bij de bespreking van de afzon-
derlijke artikelen aan de orde komen. 

3. Een volgende belangrijke vernieuwing betreft het vreemdelingenbe-
slag dat in het ontwerp op alle groepen van goederen kan worden gelegd en 
dan ook steeds zonodig bevoegdheid van de Nederlandse rechter schept (ar-
tikel 767). Op dit stelsel diende ook een aantal andere artikelen van het ont-
werp te worden afgestemd, met name de artikelen 700 en 705. Ook hier mo-
ge voor de details naar de bespreking van de afzonderlijke artikelen worden 
verwezen. 

Indeling. Onder meer als gevolg van de boven aangegeven wijzigingen is 
tevens de indeling van de onderhavige titel niet onaanzienlijk veranderd, ter-
wijl om redenen van overzichtelijkheid ook de gehandhaafde bepalingen 
vaak zijn verplaatst of vernummerd. 
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De voormelde algemene bepalingen zijn ondergebracht in de artikelen 
700-710 die de eerste afdeling vormen. De schrapping van de huidige artike-
len 700-708 is reeds bij de tweede titel onder Algemeen en bij de derde titel 
toegelicht, terwijl de artikelen 709-720 reeds waren vervallen door de Wet 
van 20 januari 1896, S.9, tot invoering van de Faillissementswet. 

In de nieuwe tweede tot en met zesde afdeling zijn de conservatoire besla-
gen tot verhaal van een geldvordering ondergebracht, nl. achtereenvolgens 
het beslag in handen van de schuldenaar op roerende zaken die geen regis-
tergoederen zijn en enige andere goederen (artikelen 711-713, die in de 
plaats komen van de huidige artikelen 727-734), het beslag op aandelen op 
naam en effecten op naam die geen aandelen zijn (artikelen 714-717, die in 
de plaats komen van de huidige artikelen 734a-734d), het derdenbeslag (arti-
kelen 718-723, die in de plaats komen van de huidige artikelen 735-757), het 
conservatoir beslag onder de schuldeiser zelf (artikel 724, dat in de plaats 
komt van de huidige artikelen 757a-757d), en het beslag op onroerende za-
ken (artikelen 725-727, die in de plaats komen van de huidige artikelen 
770a-770g). 

Eerst daarna volgt het conservatoir beslag tot afgifte van roerende zaken 
en tot levering van goederen (artikelen 730-737), waarvan de regeling in be-
langrijke mate bij die van de voorgaande afdelingen aansluit en waarin te-
vens de huidige artikelen 721-726 betreffende revindicatoir beslag zijn op-
gegaan. De regeling van het pandbeslag vervat in de huidige artikelen 
758-763 is geschrapt, omdat zij dient ter effectuering van het voorrecht van 
de verhuurder en verpachter dat in het Nieuw B.W. is vervallen. 

De titel besluit met een afdeling betreffende vreemdelingenbeslag, dat, 
zoals onder 3 reeds is gezegd, in het ontwerp een aanvulling vormt op alle 
voorgaande afdelingen, inclusief die betreffende het beslag tot afgifte van 
roerende zaken en tot levering van goederen. 

In de onderhavige titel zullen voorts nog de bepalingen betreffende con-
servatoir beslag op schepen en luchtvaartuigen hun plaats moeten vinden. 
Met het oog daarop begint de regeling van het vreemdelingenbeslag eerst 
met artikel 765. 

Eerste Afdeling. Algemene bepalingen 

Artikel 700. Zoals bij deze titel onder Algemeen, punt 2, reeds is opge-
merkt, wordt in het eerste lid van dit artikel voor alle conservatoire beslagen 
verlof van de president van de rechtbank vereist. Een zodanig verlof wordt in 
wisselende bewoordingen ook voorgeschreven in de huidige artikelen 722, 
727, 764 en 770a. De uitzonderingen die in de huidige artikelen 735 en 757a 
zijn te vinden bij het derdenbeslag en het beslag onder de schuldeiser (be-
slag uit hoofde van onderhandse of authentieke bescheiden), zijn vervallen. 
Dit houdt onder meer verband met de schrapping van de vanwaardeverkla-
ringsprocedure, die wenselijk maakt dat de president die het verlof geeft, in 
alle gevallen dat niet reeds een hoofdzaak aanhangig is, een termijn stelt, 
waarbinnen de eis in de hoofdzaak ingesteld moet worden; men zie het der-
de lid. Dat tegen de huidige figuur van conservatoir beslag uit hoofde van 
onderhandse of authentieke bescheiden ook op zichzelf bezwaren bestaan, 
zal nog bij het derdenbeslag van de vierde afdeling ter sprake komen. 

Het eerste lid geeft voorts aan welke president bevoegd is het verlof te ver-
lenen. De slotzinsnede houdt rekening met het geval dat verlof wordt ge-
vraagd tot het leggen van derdenbeslag of beslag op een aandeel op naam 
dat met het oog op deze bepaling geacht kan worden te worden gelegd on-
der de vennootschap. De bepaling is tevens van belang met het oog op de 
internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter en aldus met de be-
voegdheid binnen Nederland beslag te leggen. 

Is het beslag uit hoofde van het verlof eenmaal gelegd, dan waarborgt arti-
kel 705, dat er ook steeds een rechter is, aan wie opheffing van het beslag 
kan worden gevraagd, en artikel 767 dat over de hoofdzaak een beslissing in 
Nederland kan worden uitgelokt, zodat het conservatoire beslag in de execu-
toriale fase kan geraken. 
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Het tweede lid geeft voor alle groepen van beslagen enige nadere voor-
schriften omtrent de wijze waarop het verlof wordt verkregen en wat dit 
dient in te houden hetzij met het oog op een beslag tot afgifte, hetzij met het 

« oog op een beslag tot verhaal van een geldvordering. Dit lid vervangt der-
halve mede de huidige voorschriften die op dit punt zijn opgenomen in de 
artikelen 722, 727, 728, 736 lid 2 en 757b lid 3. 

Men lette erop dat op de onderhavige verzoekschriftprocedure de artike-
len 429a e.v. in beginsel van toepassing zijn. Men zie artikel I van het slot-
hoofdstuk van het onderhavige ontwerp. Uit de bepaling dat de president 
beslist na summier onderzoek, volgt dat hij in de regel op de mededelingen 
van de verzoeker en de door deze overhandigde stukken mag afgaan. Dat hij 
het verzoek mag toewijzen zonder de wederpartij op te roepen, volgt uit arti-
kel 429f lid 1. Uit die bepaling volgt tevens dat hij de verzoeker in de gelegen-
heid moet stellen het verzoekschrift toe te lichten, eer hij het afwijst. Een en 
ander stemt overeen met de huidige praktijk. 

In het tweede lid is voorts bepaald dat het verzoekschrift onder meer dient 
aan te geven welk beslag de verzoeker wil leggen, opdat duidelijk is welke 
van de volgende afdelingen daarop van toepassing zullen zijn. Verder zal 
ook de aard van het recht moeten worden aangegeven tot bewaring waar-
van het beslag strekt. Dit kan een recht zijn als bedoeld in de artikelen 730 
e.v., of een geldvordering waarvoor de beslaglegger zich op de beslagen 
goederen wil verhalen. In dit laatste geval moet tevens het bedrag van de 
geldvordering of ten minste een maximum bedrag worden opgegeven, op-
dat de president op zijn beurt overeenkomstig de derde zin het bedrag kan 
vaststellen, waarvoor hij het verlof verleent. 

De woorden «onverminderd de bijzondere eisen door de wet gesteld voor 
een beslag van de soort waarom het gaat» zien op de eis van vrees voor ver-
duistering, die wordt gesteld in de artikelen 711-714 en 725, en op de eis dat 
het in beslag te nemen goed in het verzoekschrift moet worden omschreven, 
te vinden in de artikelen 711, derde lid, 720, tweede zin, 724, eerste lid, twee-
de zin, 725 en 734, vierde lid. Te bedenken valt dat deze eis niet bij alle besla-
gen geldt. Met name bij het beslag van artikel 711 en het derdenbeslag in ar-
tikel 718 strekt het verlof tot het leggen van een beslag op alle hier bedoelde 
goederen die zich onder de schuldenaar, dan wel onder de derde bevinden. 

Tegen een krachtens lid 2 gegeven verlof is geen hogere voorziening toe-
gelaten; tegen een afwijzing van het verzoek derhalve wel; men zie H.R. 26 
juni 1970, N.J. 1972,454, en deze memorie bij de artikelen 429a-429t. 

Het derde lid kwam boven reeds ter sprake. Het bevat een regel die door 
sommigen ook voor het huidige recht verdedigd wordt, hetzij in dier voege 
dat niet alleen binnen acht dagen een dagvaarding tot vanwaardeverklaring 
moet worden uitgebracht, maar ook de hoofdzaak zelf binnen die termijn 
aanhangig moet worden gemaakt (Star Busman-Ariëns, nr. 487, en Hof 
Leeuwarden, 14 april 1954, N.J. 1954,581 en N.J. 1955,91), hetzij indiervoe-
ge dat de hoofdzaak in elk geval binnen een redelijke termijn zal moeten 
worden ingesteld op straffe van opheffing van het beslag door de rechter 
(Pres. Rb. Amsterdam 30 juli 1963, N.J. 1963,500). Het derde lid sluit daar in 
zoverre bij aan dat de president die verlof tot het leggen van het beslag ver-
leent in een geval dat de hoofdzaak nog niet is ingesteld, een termijn van ten 
minste acht dagen vaststelt, waarbinnen dit alsnog dient te geschieden. 
Wanneer het gaat om een vordering die in Nederland voor de gewone rech-
ter ingesteld kan worden, ligt het voor de hand dat een termijn van acht da-
gen in de regel voldoende zal zijn. Denkbaar is echter dat, bij voorbeeld 
krachtens verdrag of overeenkomst, slechts een buitenlandse rechter be-
voegd is of dat de hoofdzaak aan arbitrage binnen of buiten Nederland is on-
derworpen. In zodanige gevallen dient de president de vrijheid te hebben 
een langere termijn vastte stellen en ook om deze termijn te verlengen, 
wanneer onverhoopt mocht blijken dat de eerste niet voldoende is geweest; 
men denke aan onvoorziene moeilijkheden bij het op gang brengen van ar-
bitrage. Voorkomen behoort te worden dat een eenmaal gelegd conserva-
toir beslag daardoor zou vervallen. De beschikking van de president is niet 
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vatbaar voor hogere voorziening; men zie bij de artikelen 429a-429t, en de 
vergelijkbare bepalingen in de artikelen 710 lid 2, 715 lid 2 en 721. 

Het onderhavige lid spreekt van het «instellen van een eis», welke ruime 
omschrijving niet alleen de arbitrage omvat, maar ook bij voorbeeld de eis in 
reconventie en de verzoekschriftprocedure. Men vergelijke de terminologie 
van artikel 3.11.16 Nieuw B.W., waar dezelfde omschrijving wordt gebezigd. 

Artikel 701. Dit artikel komt in de plaats van het huidige artikel 729, dat 
mede van toepassing is in de gevallen van de huidige artikelen 735 lid 3 en 
770a lid 2. Er is geen reden waarom het niet ook bij andere beslagen zou 
moeten gelden. Tot uitdrukking is gebracht dat de president het bedrag 
waarvoor de zekerheid moet worden gesteld, in zijn beschikking bepaalt. 
Welke zekerheid tot dekking van dit bedrag voldoende is, moet worden be-
oordeeld aan de hand van artikel 6.1.6.21 Nieuw B.W. 

Het tweede lid geeft enige nadere regels die uitmonden in een verwijzing 
naar het nieuwe artikel 616. 

Artikel 702. De regel van het eerste lid van dit artikel berust op dezelfde 
gedachte als de huidige artikelen 725,730, 734b eerste lid, 765 en 770b, eer-
ste lid. Nu in het ontwerp de bepalingen betreffende het leggen van de ver-
schillende executoriale beslagen zoveel mogelijk gelijk geredigeerd zijn, ligt 
het voor de hand daarbij ook bij het conservatoir beslag aan te sluiten, zoals 
de onderhavige bepaling thans voor al deze beslagen doet. 

Toegevoegd is de eis dat het verlof en het verzoekschrift waarop het is ge-
geven, aan de beslagene moet worden betekend. Dit is wenselijk geoor-
deeld, omdat de beslagene in de regel daarvan niet op andere wijze kennis 
krijgt, nu de president in de meeste gevallen het verlof zal geven zonder 
eerst de beslagene te horen, zoals dit ook thans de praktijk is. 

Bij de afzonderlijke conservatoire beslagen zijn, waar nodig, aanvullende 
voorschriften opgenomen; men zie de nieuwe artikelen 715, 719, 726 en 734. 

Artikel 703. Het is wenselijk geacht om afzonderlijk tot uitdrukking te 
brengen dat de regel die in artikel 436 voor executoriaal beslag is gegeven, 
ook voor de conservatoire beslagen geldt. In het huidige recht is hetzelfde 
ten opzichte van het met artikel 436 overeenstemmende artikel 438a bij de 
afzonderlijke beslagen op uiteenlopende wijze tot uiting gebracht. Men zie 
de huidige artikelen 721 lid 2, 727 lid 2, 756 onder 1°, 757b lid 5 en 770a lid 2. 

Artikel 704. In het huidige recht neemt men aan dat het conservatoir be-
slag door de vanwaardeverklaring overgaat in een executoriaal beslag, aan-
genomen ten minste dat inmiddels ook de vordering in de hoofdzaak is toe-
gewezen. Nu de vanwaardeverklaringsprocedure in het ontwerp vervalt, is 
een afzonderlijke regel omtrent het intreden van de executoriale fase nood-
zakelijk. Deze regel is in het eerste lid van het onderhavige artikel neergelegd 
en komt er op neer dat de executoriale fase intreedt op het tijdstip dat een 
executoriale titel is verkregen en voorts aan alle eisen om deze ten uitvoer te 
leggen is voldaan. 

Daartoe moet deze titel in de eerste plaats voor tenuitvoerlegging vatbaar 
geworden zijn. Dat is bij voorbeeld niet het geval, zolang de termijnen van 
acht dagen, vervat in de artikelen 80,86, 342 lid 2 en 434 nog niet zijn verstre-
ken en het vonnis ook niet uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. Ook zal de 
titel nog niet voor tenuitvoerlegging vatbaar zijn, als daaraan een opschor-
tende tijdsbepaling of voorwaarde verbonden is en de termijn nog niet is 
verstreken c.q. de voorwaarde nog niet is vervuld. Men zie ook deze memo-
rie bij artikel 441 en ook artikel 3.11.1 lid 2 Nieuw B.W. 

Daarnaast is vereist dat de executoriale titel aan de beslagene, en in geval 
van derdenbeslag ook aan de derde, is betekend; men vergelijke de artikelen 
430 lid 3 en 475 lid 2. De gekozen redactie sluit niet uit dat de betekening ge-
schiedt, voordat aan alle eisen voor de vatbaarheid voor tenuitvoerlegging 
is voldaan. 
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Moest de hoofdzaak voor een buitenlandse rechter worden gebracht, dan 
zal eerst van een executoriale titel sprake kunnen zijn, wanneer daarop van 
de Nederlandse rechter een exequatur is verkregen. Hetgeen boven is opge-
merkt, geldt dan voor dit exequatur. 

Is de titel eenmaal voor tenuitvoerlegging vatbaar geworden en het beslag 
in de executoriale fase getreden, dan blijft het zijn executoriale karakter be-
houden, ook al verliest de executant de bevoegdheid, de executie voort te 
zetten, bij voorbeeld omdat deze wordt geschorst door een naderhand inge-
steld rechtsmiddel. 

Men lette er nog op dat ter zake van de betekening van de titel aan de der-
de bij derdenbeslag nog een nadere regel is te vinden in artikel 722. 

Het tweede lid van artikel 704 beoogt te voorkomen dat het beslag blijft 
liggen, als het zijn zin heeft verloren. De tweede zin ziet op het reeds ter spra-
ke gekomen geval, dat de eis in de hoofdzaak onderworpen was aan arbitra-
ge of door een rechter buiten Nederland is berecht. De term «rechterlijk be-
velschrift» verwijst naar artikel 642, de term verlof naar de artikelen 985 en 
993 Rv.; zie ook de artikelen 31 e.v. van het E.E.G."executieverdrag. 

Artikel 705. Door het schrappen van de vanwaardeverklaringsprocedure 
neemt het belang van een behoorlijke regeling van de vordering tot ophef-
fing van het beslag toe. In het eerste lid is buiten twijfel gesteld dat steeds 
opheffing kan worden gevorderd in kort geding voor de president die het 
verlof heeft gegeven, zowel door de beslagene als door andere belangheb-
benden, zoals een derde die de beslagen zaak op grond van artikel 5.1.4 
Nieuw B.W. opeist. De bepaling waarborgt dat, als eenmaal verlof tot het be-
slag is gegeven, er ook steeds een Nederlandse rechter bevoegd is ter zake 
van de opheffing. Tot uitdrukking is voorts gebracht dat de bepaling niet af-
doet aan de bevoegdheid van de gewone rechter tot opheffing. 

Het tweede lid bevat een niet-limitatieve opsomming van een aantal be-
langrijke opheffingsgronden, die voor zich zelf spreken. Er zij aan herinnerd 
dat zij in een aantal incidentele bepalingen grotendeels ook in de huidige 
wet zijn vermeld; men zie met name de huidige artikelen 732, eerste lid, 735, 
vierde lid en 757a, derde lid. 

In het derde lid zijn de leden 3 en 4 van artikel 438 van overeenkomstige 
toepassing verklaard. Ook bij een geschil ter zake van een conservatoir be-
slag kan aan de daarin vervatte regels behoefte bestaan. Bovendien wordt 
aldus voorkomen dat voor de wijze waarop een geschil aanhangig kan wor-
den gemaakt een al te grote betekenis toekomt aan de vraag of een beslag 
nog als conservatoir beslag moet worden beschouwd, dan wel reeds in de 
executoriale fase is gekomen, iets dat voor de eiser niet steeds onmiddellijk 
duidelijk zal behoeven te zijn. 

Artikel 706. In het huidige recht komen de kosten van het conservatoire 
beslag vanzelf aan de orde in de procedure tot van waardeverklaring. Wordt 
het beslag van waarde verklaard, dan pleegt de gedaagde ook in deze kosten 
te worden veroordeeld. Maar ook afgezien daarvan kan de beslagene voor 
deze kosten aansprakelijk zijn: men zie Van Rossem-Cleveringa II, p. 1487, 
aantekening 2, noot 7, bij artikel 732, en Rb. Den Haag 2 juni 1925, N.J. 1925, 
1286. 

Nu vanwaardeverklaring niet langer wordt geëist, is het wenselijk een uit-
drukkelijke bepaling omtrent de beslagkosten op te nemen. Het onderhavige 
artikel brengt deze kosten in beginsel ten laste van de beslagene, als het be-
slag maar niet nietig, onnodig of onrechtmatig was. Het ligt voor de hand 
dat de beslaglegger in de hoofdzaak tevens de beslagkosten terugvordert, 
maar hij kan het ook zelfstandig doen, b.v. wanneer de hoofdvordering in-
middels is voldaan. De beslagene kan het verweer van nietigheid, onnodig-
heid of onrechtmatigheid voeren, ongeacht of hij tevens op de voet van arti-
kel 705 in kort geding opheffing van het beslag heeft gevorderd, zoals de be-
slaglegger ook zijn recht op deze kosten kan geldend maken, ongeacht of het 
beslag inmiddels is opgeheven of niet. Zo zal, wanneer het beslag hetzij in 
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der minne hetzij door de rechter opgeheven is tegen zekerheidstelling, deze 
opheffing geen grond opleveren om aan de beslaglegger zijn recht op terug-
betaling van de kosten te ontzeggen. 

Men lette erop dat in geval van vreemdelingenbeslag de bevoegdheid van 
de Nederlandse rechter ook ter zake van de terugvordering van de beslag-
kosten door artikel 767 wordt gewaarborgd. 

Artikel 707. Dit artikel stemt overeen met het nieuwe artikel 437. Voor de 
strekking van deze bepaling moge naar de toelichting op dat artikel worden 
verwezen. 

Artikel 708. Dit artikel regelt dezelfde kwestie als bij het executoriaal be-
slag wordt geregeld door artikel 435. Wanneer een schuldeiser voor zijn vor-
dering verhaal heeft op een goed, dat niet aan de schuldenaar toebehoort, 
dient hij daarop niet alleen executoriaal maar ook conservatoir beslag te 
kunnen leggen ten einde zijn verhaalsrecht te kunnen beveiligen. Voor het 
huidige recht is de toelaatbaarheid van een zodanig beslag lang omstreden 
geweest, doch ineen recent arrest (H.R. 29 juni 1979, RvdW 1979,76) is 
aangenomen dat het huidige wetboek zulks niet uitsluit. In het onderhavige 
artikel wordt aan deze gedachte uitwerking gegeven door op een zodanig 
beslag de bepalingen betreffende beslag op een goed van de schuldenaar 
van overeenkomstige toepassing te verklaren; men vergelijke artikel 3.2.11c 
Nieuw B.W., dat op dezelfde gedachte berust. Toegevoegd is een zin die 
voorkomt dat de schuldenaar met een beslag als hier bedoeld onbekend zou 
blijven, omdat het uitsluitend aan de beslagene is betekend. Men vergelijke 
artikel 435, tweede lid. 

Artikel 709. Bij de eerste afdeling van de tweede titel van het Tweede 
Boek (artikelen 439-474) is onder Algemeen uiteengezet dat de regeling van 
de verplichte aanstelling van een bewaarder bij beslag op roerende zaken 
die geen registergoederen zijn is vervallen en vervangen door een regeling 
die gerechtelijke bewaring mogelijk maakt, maar dan in deze vorm dat de 
deurwaarder de zaak onder zich neemt en aan de bewaarder afgeeft; men 
zie het nieuwe artikel 446. Een zodanige bevoegdheid is bij een executoriaal 
beslag op haar plaats, maar zou te ingrijpend zijn bij een beslag dat voorals-
nog slechts conservatoir van aard is. Voorkomen moet worden dat de 
schuldeiser, als eenmaal verlof tot het beslag verkregen is, vrij is de besla-
gene nog verder onder druk te zetten door voor hem noodzakelijke roerende 
zaken, bij voorbeeld bedrijfsmiddelen, door de deurwaarder te doen wegha-
len en bij een bewaarder te doen onderbrengen, zodat zij aan gebruik door 
de beslagene onttrokken zijn. 

Anderzijds dient wel een eenvoudige mogelijkheid te bestaan om in de ge-
vallen dat de belangen van de beslaglegger bij gebreke van inbewaringstel-
ling gevaar zouden lopen, een rechterlijke beslissing hieromtrent uit te lok-
ken. Aan deze behoefte beoogt het onderhavige artikel tegemoet te komen 
door inbewaringstelling mogelijk te maken, mits daartoe eerst een bevel-
schrift is verkregen van de president van de rechtbank. De regeling veron-
derstelt dat de huidige artikelen 1773-1776 B.W. vervallen. 

In het eerste lid is rekening gehouden zowel met het geval dat het beslag 
nog gelegd moet worden als met de situatie dat het beslag reeds is gelegd. 
In het eerste geval kan in één verzoekschrift zowel verlof tot het leggen van 
het beslag (artikel 700) als het bevel tot afgifte ter gerechtelijke bewaring 
worden gevraagd. In beide gevallen moet de president die het bevel geeft, 
tevens een bepaalde bewaarder aanwijzen. Het betreffende beslag mag zo-
wel een beslag tot verhaal van een geldvordering als een beslag tot afgifte 
van een zaak of levering van een goed zijn. 

Aan de term «bevel» is hier de voorkeur gegeven boven «verlof» om te 
doen uitkomen dat de toewijziging van het verzoek door de president tevens 
een executoriale titel oplevert, op grond waarvan de deurwaarder zo nodig 
afgifte door de houder van de zaak (veelal de beslagene) kan afdwingen. 
Men zie het nieuwe artikel 491, tweede lid. 

Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16 593, nr. 3 116 



In het tweede lid is bepaald dat ook een pandhouder inbewaringstelling 
kan verzoeken, zulks zowel in geval van conservatoir als in geval van execu-
toriaal beslag. Men zie de artikelen 3.9.2.2 lid 3 Nieuw B.W., waarop de on-
derhavige bepaling een aanvulling vormt, die aangeeft hoe de daar aan de 
pandhouder toegekende bevoegdheid in geval van beslag op de zaak kan 
worden geëffectueerd. De bepaling ziet niet mede op het geval dat de pand-
houder de afgifte van de zaak aan zich zelf wil bewerken, omdat hij tot execu-
tie daarvan wil overgaan. Daartoe zal hij de weg van artikel 496 lid 3 moeten 
volgen. Men zie ook de toelichting bij dat artikel. 

Het derde lid strekt ertoe te voorkomen dat de president te gemakkelijk is 
met het geven van het bevel. De bepaling houdt een afwijking in van de alge-
mene regel van artikel 429f. De tweede zin van dit lid sluit aan bij de laatste 
zin van artikel 700 lid 2; zie ook bij de artikelen 429a-429t. 

Het vierde lid verklaart artikel 701 van overeenkomstige toepassing. Ook 
hier kan behoefte bestaan aan de moeilijkheid het bevel niet dan tegen ze-
kerheidstelling in werking te doen treden. 

Zoals blijkt uit artikel 795 kan ook in kort geding, eventueel los van beslag, 
gerechtelijke bewaring worden bevolen. Dit is onder meer van belang omdat 
ook artikel 710 voor de daar bedoelde onderbewindstelling een vordering in 
kort geding eist, terwijl niet is uitgesloten dat voor één geval beide figuren in 
aanmerking komen en de eiser niet een van beiden bij voorbaat wil uitslui-
ten. 

Tenslotte dient er nog op te worden gewezen dat ook op de gerechtelijke 
bewaring van het onderhavige artikel de artikelen 796-797d van toepassing 
zijn. Daar wordt ook aangegeven hoe deze bewaring eindigt: men zie de arti-
kelen797cen797d. 

Artikel 710. Waar het vorige artikel alleen is geschreven voor roerende za-
ken die geen registergoederen zijn, geeft het onderhavige artikel in aan-
sluiting daarop voor alle goederen waarover geschil bestaat, aan de presi-
dent van de rechtbank, rechtdoende in kort geding, de bevoegdheid tot on-
derbewindstelling. Aldus wordt gevolg gegeven aan de suggestie gedaan 
op p. 155, bovenaan, van de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer 
betreffende Boek 3 Nieuw B.W. Tot uiting is gebracht dat het hier gaat om 
een bewind als bedoeld in artikel 3.6.1.14c lid 1 onder e Nieuw B.W., zodat 
de voor een zodanig bewind krachtens titel 3.6 geldende regels van toepas-
sing zijn. 

Voorts verdient opmerking dat onder «een of meer goederen» de alge-
meenheid van goederen in de zin van artikel 3.1.1.11 Nieuw B.W. is begre-
pen. Juist daarvoor kan in de praktijk met het artikel een resultaat bereikt 
worden dat anders moeilijkte verwezenlijken zou zijn. Het geeft immers de 
mogelijkheid de wederpartij het beheer over de betreffende goederen te ont-
nemen en daarmee een bewindvoerder te belasten, die ervoor kan zorgen 
dat de lopende zaken op een aanvaardbare wijze worden voortgezet. Men 
denke aan een verplichting tot levering van een onderneming, die niet wordt 
nagekomen. Enige vorm van bewaring van of beslag op de goederen van de 
onderneming teneinde deze te blokkeren zou hier meer kwaad dan goed 
doen. Maar onderbewindstelling opent de mogelijkheid de onderneming als 
lopend bedrijf in stand te houden en in handen van degene die recht op leve-
ring heeft, te doen overgaan. 

De aanduiding in het eerste lid welke president te dezer zake bevoegd is, is 
zo gekozen dat zoveel mogelijk bij de bevoegdheid in de hoofdzaak is aange-
sloten, maar er in elk geval een bevoegde president in Nederland is, wan-
neer het gaat om zich in Nederland bevindende zaken. 

Het tweede lid dat aansluit bij wat artikel 700, derde lid, voor conservatoir 
beslag bepaalt, strekt ertoe te voorkomen dat het bewind onnodig lang 
duurt. Men lette erop dat, indien de in dit lid bedoelde termijn wordt over-
schreden, het bewind wel eindigt, maar niet met terugwerkende kracht ver-
valt. Intussen door de bewindvoerder verrichte handelingen blijven dus be-
voegdelijk geschied. 
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Denkbaar is dat op de onder het bewind vallende goederen reeds door een 
of meer der partijen beslag is gelegd. Het is onwenselijk dat een zodanig be-
slag de bewindvoerder zou beperken in de bewegingsvrijheid die hij voor 
een behoorlijk beheer behoeft. Men denke aan het geval van een onderbe-
windstelling van een onderneming als algemeenheid van goederen. Het der-
de lid komt aan deze moeilijkheid tegemoet. 

Het vierde lid preciseert wat naar de aard van het onderhavige bewind uit-
eindelijk met de goederen moet gebeuren. Men lette erop dat denkbaar is 
dat een der partijen intussen een goed onder de last van het bewind heeft 
vervreemd overeenkomstig het te dezer toepasselijke artikel 3.6.1.14c. Een 
zodanige vervreemding doet niet af aan het onderhavige lid. Blijkt het goed 
volgens de uitspraak aan de wederpartij van de vervreemder toe te komen, 
dan zal derhalve ook degene die haar onder de last van het bewind van deze 
verkreeg, geen recht op het goed hebben, dat hij aan die wederpartij kan te-
genwerpen. 

Het slot van dit lid houdt rekening met de mogelijkheid dat de president 
anders heeft bepaald dan uit dit lid volgt in verband met de bijzondere om-
standigheden van het geval. Men denke aan een geschil over de eigendom 
van een zaak, die is verhuurd en die moet worden afgegeven aan de huur-
der, niet aan degene die in de hoofdzaak als eigenaar is aangemerkt. 

Het vijfde lid stelt buiten twijfel dat de president het bewind op vordering 
van elk der partijen ook weer kan opheffen, een wijze van beëindiging die in 
het overigens niet limitatieve artikel 3.6.1.14f niet is vermeld. 

Tweede Afdeling. Van conservatoir beslag in handen van de schuldenaar 

Artikel 711. Het huidige artikel 727, waar dit artikel voor in de plaats komt, 
betrekt het beslag in handen van de schuldenaar op al zijn roerende goede-
ren. Het nieuwe artikel 711 leidt tot vrijwel hetzelfde resultaat door in het eer-
ste lid te spreken van roerende zaken die geen registergoederen zijn en rech-
ten aan toonder of order en in het derde lid van de goederen bedoeld in arti-
kel 474bb, waaronder die waarvan het beslag niet elders regeling heeft ge-
vonden. Men lette in dit verband ook op de uitbreiding die voor de hier be-
doelde groepen van goederen nog voortvloeit uit het nieuwe artikel 707. 

Voor al deze goederen is de eis van vrees voor verduistering, die ook in 
het huidige recht gesteld wordt, ongewijzigd gehandhaafd, hetgeen mee-
brengt dat voor de uitleg van deze eis de huidige rechtspraak haar betekenis 
blijft behouden. 

In het eerste lid is evenwel rekening gehouden met het in artikel 708 be-
doelde geval dat de beslagene een ander dan de schuldenaar is. In dit geval 
gaat het om de vrees dat degene op wiens goederen verhaal kan worden ge-
nomen, deze goederen zal verduisteren. 

In het eerste lid is voorts duidelijkheidshalve tot uiting gebracht dat het 
hier gaat om beslag tot verhaal voor een geldvordering. 

Het tweede lid bevat de bepaling van het huidige artikel 303, waarvan de 
huidige plaatsing historisch is te verklaren, maar als gevolg van de schrap-
ping bij verschillende gelegenheden van de artikelen 298-302 en 304-311 
goede zin heeft verloren. Toegevoegd is dat ook artikel 701 in de hier bedoel-
de gevallen niet van toepassing is, zoals ook voor het huidige recht pleegt te 
worden aangenomen ten aanzien van artikel 729. Men zie Jansen, Rechts-
vordering I, aantekening 1 op artikel 303, en Scheltema-Wiarda, Wissel- en 
chèquerecht, vierde druk, 1950, p. 389. 

Het derde lid betrekt niet alleen de vorige leden mede op de in artikel 
474bb bedoelde goederen, maar stelt voor deze goederen bovendien de eis 
dat voor het beslag daarop uitdrukkelijk verlof wordt gevraagd, doordat in 
het in artikel 700, tweede lid, bedoelde verzoekschrift een omschrijving van 
het in beslag te nemen goed moet zijn opgenomen. 

Artikel 712. In dit artikel is buiten twijfel gesteld welke bepalingen betref-
fende executoriaal beslag op het conservatoire beslag van overeenkomstige 
toepassing zijn. Ten dele zou men deze toepasselijkheid ook reeds kunnen 
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afleiden uit artikel 702, maar aarzeling omtrent wat nog behoort tot de voor-
schriften, geldende voor het leggen van beslag, is bij de aangehaalde artike-
len niet uitgesloten. Aangezien daaronder bovendien verschillende nieuw 
zijn, mag ook niet worden vertrouwd dat het huidige recht daaromtrent vol-
doende houvast zou bieden. 

Artikel 713. Dit artikel komt in de plaats voor het huidige artikel 730a, zij 
het dat de bepaling is uitgebreid tot alle rechten aan toonder of order en is 
aangepast aan de nieuwe redactie van de artikelen 474b en 474ba. Opmer-
king verdient nog dat in geval van beslag op een recht aan toonder of order 
een bewaarder dwingend is voorgeschreven in artikel 445, waarnaar artikel 
712 mede verwijst. 

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

Algemeen. De inhoud van deze afdeling komt overeen met de huidige ar-
tikelen734a-734d, die bij de Wet van 7 september 1972, S. 483, als tweede 
afdeling A in de onderhavige titel zijn ingevoegd. Er is de voorkeur aan gege-
ven deze recente bepalingen zoveel mogelijk ongewijzigd te laten, ook al zou 
wellicht op enige plaatsen een verdergaande aanpassing aan de nieuwe arti-
kelen 700 e.v. mogelijk geweest zijn. Hieronder zal daarom uitsluitend aan 
de enkele wijzigingen ten opzichte van het huidige recht aandacht worden 
gegeven. Deze komen voornamelijk voort uit het vervallen van de vanwaar-
deverklaringsprocedure, die uiteraard ook voor het onderhavige beslag ge-
volgen heeft. 

Artikel 714. Dit artikel komt overeen met het huidige artikel 734a. De ver-
wijzing naar artikel 474b leden 2 en 3 is aangepast aan de nieuwe redactie 
van de artikelen 474b en 474ba. De verwijzing naar de tweede afdeling van 
de onderhavige titel is beperkt tot artikel 711. Daarbij dient te worden be-
dacht dat overige bepalingen waarnaar verwijzing op haar plaats was en in 
het stelsel van het ontwerp nog op zijn plaats is, zijn opgegaan in de eerste 
afdeling, houdende algemene bepalingen, die ook zonder verwijzing mede 
op het onderhavige beslag van toepassing zijn. 

Evenals in artikel 711 is ook hiertot uitdrukking gebracht dat het artikel ziet 
op beslag tot verhaal van een geldvordering. 

Ten slotte is tot uiting gebracht dat het artikel mede ziet op effecten op 
naam die geen aandelen zijn. In het huidige artikel 734a bestaat op dit punt 
een lacune. 

Artikel 715. Het eerste lid is ten opzichte van het overeenkomstige artikel 
734b lid 1 niet gewijzigd. 

Het tweede lid bevat een aantal voorzieningen die verband houden met de 
afschaffing van de vanwaardeverklaringsprocedure, waar het huidige artikel 
734b lid 2 betrekking op heeft. 

In de nieuwe opzet dient het beslagexploit dat aan de vennootschap wordt 
uitgebracht, in te houden waar de hoofdzaak aanhangig is of binnen welke 
termijn zij blijkens het in artikel 700 bedoelde verlof ingesteld moet worden. 
In dit laatste geval dient er bovendien een waarborg te zijn dat de vennoot-
schap ook ervan op de hoogte komt, dat de eis in de hoofdzaak inderdaad in-
gesteld is. Krachtens artikel 700, derde lid, vervalt het beslag immers, wan-
neer dit instellen niet binnen de vastgestelde termijn plaatsvindt. Daarom is 
in de tweede zin van het tweede lid voorgeschreven dat de dagvaarding of, 
zo de eis op andere wijze is ingesteld, het desbetreffende andere stuk, bin-
nen acht dagen aan de vennootschap moet worden betekend. De derde zin 
voorziet in de mogelijkheid van verlenging van deze termijn, waaraan bij-
voorbeeld behoefte zal bestaan in het geval dat voor een buitenlandse rech-
ter moet worden gedagvaard of een arbitrage is overeengekomen, waarvan 
een bewijsstuk dat zij op gang is gebracht, niet onmiddellijk beschikbaar 
hoeft te zijn. De regeling correspondeert met die welke voor het geval van 
derdenbeslag voortvloeit uit de artikelen 719 lid 1 en 721. 
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Het derde lid komt weer overeen met het huidige artikel 734b lid 3, met 
dien verstande dat de betekening van de vanwaardeverklaring is vervangen 
door de betekening van de executoriale titel die ter zake van de hoofdzaak is 
verkregen en die krachtens artikel 704, eerste lid, tevens nodig is om het be-
slag in de executoriale fase te brengen. 

Het vierde lid verklaart het nieuwe artikel 474ga van toepassing. 

Artikelen 716 en 717. Deze artikelen zijn ten opzichte van de huidige arti-
kelen 734c en 734d niet gewijzigd. 

Vierde Afdeling. Van conservatoir beslag onder derden 

Algemeen. De huidige derde afdeling van deze titel (artikelen 735-757d) 
is in het ontwerp gereduceerd tot een vijftal artikelen betreffende conserva-
toir derdenbeslag (artikelen 718-723), ondergebracht in de vierde afdeling, 
en één artikel betreffende beslag onder de schuldeiser zelf, ondergebracht in 
een afzonderlijke vijfde afdeling, omdat dit beslag anders dan in het huidige 
recht niet meer als een vorm van derdenbeslag is geconstrueerd. De afname 
van het aantal bepalingen betreffende derdenbeslag is niet alleen een ge-
volg van het schrappen van de vanwaardeverklaring en het opnemen in de 
eerste afdeling van algemene bepalingen die ook voor derdenbeslag gelden, 
maar ook van het overbrengen naar de artikelen 476a e.v. van de regeling 
betreffende het doen van een verklaring door de derde van hetgeen hij voor 
de schuldenaar onder zich heeft of aan deze verschuldigd is. Men zie de toe-
lichting bij de tweede afdeling van de tweede titel van het tweede boek. 

Ook op het beslag van de onderhavige afdeling is artikel 700 van toepas-
sing, zodat voor het beslag steeds verlof van de daar bedoelde president is 
vereist. Het in het huidige artikel 735 mogelijk gemaakte conservatoire der-
denbeslag uit krachte van authentieke of onderhandse bescheiden is derhal-
ve vervallen. Zulks houdt niet alleen verband met het schrappen van de van-
waardeverklaringsprocedure, die het wenselijk maakt dat bij elk beslag over-
eenkomstig artikel 700, derde lid, een termijn voor het instellen van de eis in 
de hoofdzaak kan worden vastgesteld, maar is ook wenselijk omdat het toe-
laten van een zodanig beslag gemakkelijk tot onzekerheden kan leiden, zo-
wel voor de beslaglegger als voor de derde, omdat tevoren vaak niet zal zijn 
te zeggen of de bescheiden waarop de beslaglegger zich beroept, voldoende 
zijn om de bevoegdheid tot de beslaglegging daarop te kunnen gronden. In 
de praktijk wordt dit beslag dan ook zelden gelegd. Wat de authentieke be-
scheiden betreft, doet het huidige artikel 735 bovendien de vraag rijzen 
waarom, zo van de vordering werkelijk uit zodanige bescheiden blijkt, niet 
terstond executoriaal beslag kan worden gelegd, nu ook een authentieke ak-
te een executoriale titel kan opleveren. Ook in het voorontwerp tot herzie-
ning van het derdenbeslag van de Staatscommissie voor de Burgerlijke Wet-
geving wordt voorgesteld het beslag uit krachte van bescheiden niette 
handhaven. 

Artikel 718. Dit artikel stelt buiten twijfel dat op de in artikel 475 bedoelde 
goederen ook conservatoir beslag onder derden kan worden gelegd, derhal-
ve ook op de in dat artikel omschreven toekomstige vorderingen uit een ten 
tijde van het beslag reeds bestaande rechtsverhouding. 

Artikel 719. Ook de wijze waarop het onderhavige beslag moet worden 
gelegd wordt in beginsel beheerst door artikel 702 dat mede verwijst naar de 
wijze waarop het executoriale derdenbeslag moet worden gelegd. Op deze 
hoofdregel geeft het onderhavige artikel nog enkele aanvullingen, waarvan 
de voornaamste is dat de derde in het beslagexploit ervan op de hoogte 
moet worden gesteld waar de hoofdzaak aanhangig is of binnen welke ter-
mijn zij blijkens het in artikel 700 bedoelde verlof ingesteld moet worden. De 
derde dient dit te weten omdat niet-inachtneming van de voor dit instellen 
bepaalde termijn, het beslag doet vervallen. In artikel 721 is voorts bepaald 
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dat de derde er eveneens bij exploit van op de hoogte gesteld moet worden 
dat de eis in de hoofdzaak inderdaad ingesteld is. De twee hier bedoelde be-
palingen komen tezamen overeen met wat in artikel 715, tweede lid, is be-
paald voor het beslag op een aandeel op naam of een effect op naam dat 
geen aandeel is. 

Hetgeen verder in het eerste en tweede lid van artikel 719 is bepaald is ont-
leend aan het huidige artikel 736 met dien verstande dat niet alleen vermel-
ding van het verlof is voorgeschreven, maar betekening van het verlof en 
van het verzoekschrift waarop het is gegeven. Men vergelijke artikel 702 lid 
2, waaruit volgt dat ook betekening van het verlof en het verzoekschrift aan 
de schuldenaar plaats dient te vinden. 

Artikel 720. Ook hier is buiten twijfel gesteld welke bepalingen betreffen-
de executoriaal derdenbeslag ook op het conservatoir derdenbeslag van 
toepassing zijn; men vergelijke deze memorie bij artikel 712. 

Artikel 721. Dit artikel is reeds besproken bij artikel 719. 

Artikel 722. Dit artikel bevat een soortgelijke bepaling als het huidige arti-
kel 740, met dien verstande dat de betekening van de vanwaardeverklaring 
is vervangen door de betekening van de executoriale titel. 

Artikel 723. Bovendien is een bepaling nodig om vastte stellen vanaf welk 
tijdstip de termijn van artikel 476a lid 1 begint te lopen. Ook hier ligt het voor 
de hand aan te knopen bij de betekening van de executoriale titel. Nodig is 
dat in het exploit tevens aan de derde omtrent het gaan lopen van de termijn 
mededeling wordt gedaan. Niet wordt hier met zoveel woorden geëist dat 
de titel ook voor tenuitvoerlegging vatbaar is. Het is aan de deurwaarder 
overgelaten te zorgen dat voordien geen betekening plaatsvindt. Jegens de 
derde behoort er geen beroep op te kunnen worden gedaan, dat wat hem als 
executoriale titel wordt gepresenteerd, niettemin onvoldoende was voor het 
ingaan van de termijn en van het ontstaan van zijn bevoegdheid na afloop 
daarvan om het door hem verschuldigde aan de deurwaarder af te dragen. 

Vijfde Afdeling. Van conservatoir beslag onder de schuldeiser zelf 

Artikel 724. Nu in de artikelen 479h-479k een regeling is opgenomen van 
executoriaal beslag onder de schuldeiser zelf, konden de huidige artikelen 
757a-757d worden teruggebracht tot één artikel, dat vooropstelt dat een 
schuldeiser ook conservatoir beslag onder zich zelf kan leggen en dat voorts 
enige aanvullende regels geeft ten opzichte van de algemene bepalingen 
van de eerste afdeling. 

De tweede zin van lid 1 stelt een eis die niet reeds uit artikel 700, tweede 
lid, voortvloeit. Zoals in de toelichting daarbij is opgemerkt, behoeven bijv. 
in een verzoek tot verlof tot het leggen van derdenbeslag niet bepaalde goe-
deren te worden omschreven die de beslaglegger met het beslag hoopt te 
treffen. Bij het onderhavige beslag is een zodanige eis echter wèl op zijn 
plaats. Men zie ook artikel 479i lid 1 onder b en het huidige artikel 757b lid 2. 

Het tweede lid verwijst, evenals artikel 479i lid 2 naar de artikelen 475a, 
eerste lid, en 475b die aldus ook hier van overeenkomstige toepassing zijn. 

Het derde lid geeft een nadere regel met het oog op de termijn van artikel 
479j lid 1. Deze termijn behoort niet te gaan lopen voordat het beslag over-
eenkomstig artikel 704 in de executoriale fase is gekomen. De redactie van 
het derde lid is daarom op die van artikel 704 afgestemd. 

Zesde Afdeling. Van conservatoir beslag op onroerende zaken 

Artikel 725. Zoals het huidige artikel 770a voor het conservatoir beslag op 
onroerend goed aansluit bij het conservatoir beslag op roerende goederen 
als bedoeld in artikel 727, zo knoopt het nieuwe artikel 725 voor het conser-
vatoir beslag op onroerende zaken aan bij het nieuwe artikel 711 betreffende 
het conservatoir beslag op roerende zaken die geen registergoederen zijn, 
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en op rechten aan toonder en order. Dit is van belang omdat aldus ook hier 
in beginsel de eis van vrees voor verduistering geldt. Door de nieuwe opzet 
van de onderhavige titel kon de verwijzing tot artikel 711 worden beperkt. 
Men lette erop dat de materie van het huidige artikel 303 in het ontwerp in 
artikel 711, tweede lid wordt geregeld en dat het vreemdelingenbeslag, 
waarnaar in het huidige artikel 770a mede wordt verwezen, in het ontwerp op 
alle goederen, derhalve ook op onroerende zaken, kan worden gelegd. 

Artikel 726. Het eerste lid stelt, ten dele als aanvulling op artikel 702, de 
toepasselijkheid van een aantal bepalingen betreffende executoriaal beslag 
buiten twijfel; men vergelijke ook het huidige artikel 770b lid 1. 

Het tweede lid bevat een soortgelijke regel als het huidige artikel 770d, 
tweede lid, met dien verstande dat wegens het vervallen van de eis van van-
waardeverklaring bij de betekening van de executoriale titel als bedoeld in 
artikel 704 aangeknoopt wordt. De redactie van dit lid stemt overeen met die 
van artikel 724 lid 3. 

Artikel 727. Het is wenselijk geacht de hier bedoelde verplichting uitdruk-
kelijk in de wet neer te leggen teneinde duidelijk te doen uitkomen dat de 
beslaglegger onverwijld voor de doorhaling heeft zorg te dragen. Daartoe 
kan de weg worden gevolgd, aangegeven in artikel 513a, dat in lid 1 van het 
vorige artikel van overeenkomstige toepassing is verklaard. De beslaglegger 
die niet onverwijld voor de doorhaling zorgt, zal de daardoor onstane scha-
de hebben te vergoeden. 

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

Algemeen. Deze afdeling, die reeds is ter sprake gekomen onder Alge-
meen bij de vierde afdeling van de tweede titel van het tweede boek (artike-
len 491-500), regelt het conservatoire beslag ter inleiding van een reële exe-
cutie tot afgifte van roerende zaken of tot levering van goederen. Voor zover 
het betreft de afgifte van roerende zaken die geen registergoederen zijn, 
mondt dit conservatoire beslag uit in een executie tot afgifte overeenkom-
stig de artikelen 490-500. In de andere gevallen zal de executie in de regel 
kunnen worden geëffectueerd door toepassing van artikel 3.11.4 Nieuw B.W. 
Men zie het nieuwe artikel 735 en de toelichting daarbij. 

Voor zover het een recht op levering van een registergoed betreft, voldoet 
de onderhavige afdeling tevens aan hetgeen reeds is aangekondigd in de 
memorie van antwoord aan de Tweede Kamer betreffende Boek 3 Nieuw 
B.W. bij artikel 3.1.2.2, alinea overlopend van p. 18 naar p. 19. Aan de moge-
lijkheid van een conservatoir beslag tot levering is om verschillende redenen 
de voorkeur gegeven boven inschrijving van een dagvaarding tot levering, 
zoals het stelsel is van de huidige artikelen 318a en 757 Wetboek van Koop-
handel voor de levering van zee- en binnenschepen en van artikel 6 Wet te-
boekgestelde luchtvaartuigen. In de eerste plaats is bij een zodanig beslag 
het vereiste verlof van de president een waarborg tegen overbodige en 
vexatoire inschrijvingen die bovendien langs de weg van artikel 705 zonodig 
ook weer snel uit de registers verwijderd kunnen worden. In de tweede 
plaats kan bij het conservatoir beslag de constructie van de terugwerkende 
kracht van de inschrijving van het vonnis worden gemist. Een zodanige con-
structie heeft dogmatische bezwaren en de rangorde tussen verschillende 
personen die allen recht op levering hebben, behoort ook niet te worden be-
paald door wie het eerst een dagvaarding liet inschrijven, maar door ande-
re overwegingen, uiteengezet onder Algemeen, punt 3, bij de vierde afdeling 
van de tweede titel van het tweede boek (artikelen 491-500). De mogelijk-
heid van conservatoir of executoriaal beslag geeft de gelegenheid langs de 
weg van de artikelen 705 of 438 te doen vaststellen welk recht op levering 
behoort voor te gaan. In de derde plaats is in dit verband van belang dat het 
stelsel van inschrijving van een dagvaarding zich alleen leent voor het geval 
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van een registergoed. Een regeling die in beginsel op alle goederen kan wor-
den toegepast, verdient echter de voorkeur. In hoeverre voor schepen en 
luchtvaartuigen afwijkende regels behoren te gelden, zoals dat in het huidi-
ge recht het geval is, dient in het kader van Boek 8 te worden bezien. 

Het huidige revindicatoire beslag (artikelen 721-726) is in de nieuwe rege-
ling opgegaan, die mede de vordering tot opeising van een roerende zaak 
overeenkomstig artikel 5.1.4 Nieuw B.W. omvat. 

Artikel 730. Het eerste lid van dit artikel onderscheidt tussen het recht op 
afgifte van een roerende zaak en het recht op levering van een goed. Bij het 
eerste moet - evenals in artikel 491 - onder meer worden gedacht zowel aan 
een persoonlijke vordering tot afgifte jegens een huurder of lener na het ein-
de van een overeenkomst, als aan het zakelijk recht op afgifte van een eige-
naar die zijn roerende zaak krachtens artikel 5.1.4 Nieuw B.W. opeist, alsook 
aan het recht op afgifte van degene die recht op levering heeft van roerende 
zaken die geen registergoederen zijn, en waarvan de levering moet geschie-
den door hem het bezit van de betreffende zaken te verschaffen (artikel 
3.4.2.5 lid 1 Nieuw B.W.). Dit laatste is mede van belang voor de beide vol-
gende artikelen die op zodanige gevallen betrekking hebben. 

Bij het recht op levering van een goed moet niet alleen worden gedacht 
aan levering nodig voor de overdracht van de in de artikelen 3.4.2.4-7b 
Nieuw B.W. bedoelde goederen, maar ook aan de levering vereist voor vesti-
ging en afstand van beperkte rechten (artikel 3.4.2.11 Nieuw B.W.) en voor 
de effectuering van de verdeling van een gemeenschap (artikel 3.7.1.14a 
Nieuw B.W.). Onderde omschrijving valt tevens het rechtop levering van 
roerende zaken die geen registergoederen zijn, dat ook bij het recht op afgif-
te reeds ter sprake kwam. Dit is van belang met het oog op het geval dat de-
ze levering niet door afgifte kan worden geëffectueerd, omdat de zaken niet 
in de macht van de vervreemder zijn, zodat voor de levering de weg van arti-
kel 3.4.2.7a Nieuw B.W. moet worden gevolgd. 

Toegevoegd is tenslotte het geval dat iemand recht op afgifte of levering 
kan verkrijgen door een rechterlijke uitspraak tot vernietiging of ontbinding. 
Men denke aan een voor vernietiging of ontbinding vatbare overeenkomst, 
die reeds is uitgevoerd, zodat door de vernietiging of door de ontbinding 
vorderingen tot ongedaanmaking ontstaan. Bij vernietiging kunnen dit zake-
lijke en persoonlijke vorderingen (uit onverschuldigde betaling) zijn, bij ont-
binding krachtens de artikelen 6.5.4.6 e.v. Nieuw B.W. alleen persoonlijke 
(uit de artikelen 6.5.4.14 en 15 Nieuw B.W.), bij ontbinding krachtens 6.5.3.11 
Nieuw B.W. weer zowel zakelijke als persoonlijke. In de regeling van het con-
servatoir beslag van het huidige recht bestaat voor deze vooralsnog toekonv 
stige vorderingen een lacune. Het ligt in de lijn van het stelsel van reële exe-
cutie van het Nieuw B.W. om deze op te vullen. 

Artikel 731. Dit artikel maakt conservatoir beslag mogelijk uit hoofde van 
een recht tot afgifte van naarde soort bepaalde zaken, waarop ook artikel 
493 betrekking heeft. Ook hier is er rekening mee gehouden dat de bevoegd-
heid de te leveren zaken aan te wijzen veelal aan de schuldenaar is voorbe-
houden. De redactie wijkt op dit punt iets af van die van artikel 493, omdat bij 
conservatoir beslag de vraag aan wie de keuze toekomt veelal nog niet door 
de rechter zal zijn beslist, terwijl dit, zo een executoriale titel is verkregen, in 
de regel wèl het geval zal zijn. 

Het recht op afgifte waarvan het artikel spreekt, zal slechts kunnen voort-
vloeien uit een recht op levering van de betreffende soort zaken. Aan de 
term «recht op afgifte» is niettemin de voorkeur gegeven, omdat hier uitslui-
tend moet worden gedacht aan het geval van levering (bezitsverschaffing) 
door een afgifte die zich voor effectuering door het onderhavige beslag en 
de daarbij aansluitende executie leent; aldus ook de terminologie van artikel 
493. 
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Artikel 732. Dit artikel maakt een conservatoir beslag mogelijk in dezelfde 
gevallen waarin volgens artikel 494 executoriaal beslag kan worden gelegd. 
In de tweede zin wordt de hantering van artikel 451 voor dit geval vereen-
voudigd door mogelijk te maken dat tegelijk met het verlof tot het beslag aan 
de president ook wordt gevraagd een persoon als bedoeld in dat artikel aan 
te stellen. 

Artikel 733. Een deelgenoot in een gemeenschap dient er voor te kunnen 
waken dat de goederen van de gemeenschap niet worden weggemaakt. 

In de eerste plaats heeft hij er geheel in het algemeen belang bij dat geen 
vermindering ontstaat van wat er aan gemeenschappelijke vermogensbe-
standdelen te gebruiken of te verdelen valt. Tegen aantasting van dit belang 
kan hij zich beveiligen langs de weg van artikel 3.7.1.2 Nieuw B.W., dat hem 
in staat stelt van de andere deelgenoten een behoorlijke regeling van het be-
heer van de goederen af te dwingen, desnoods door een verzoek tot onder-
bewindstelling door de rechter overeenkomstig het tweede lid van dat arti-
kel, alsook door de maatregelen van de artikelen 658 e.v. (verzegeling) en 
678 e.v. (boedelbeschrijving). Daarnaast kan een deelgenoot er meer in het 
bijzonder belang bij hebben dat een of meer bepaalde tot de gemeenschap 
behorende goederen aan hem worden toegedeeld, bijv. omdat hij ze nodig 
heeft of goed kan gebruiken voor de uitoefening van zijn beroep of bedrijf of 
omdat hij een persoonlijke affectie tot het goed heeft. Ter bescherming van 
dit laatste belang dient het beslag van het onderhavige artikel, dat kan wor-
den gelegd ter inleiding van een verdelingsvordering als bedoeld in artikel 
3.7.1.9 Nieuw B.W. 

Het beslag kan voorts niet alleen worden gelegd door een deelgenoot, 
maar ook door anderen die verdeling van de gemeenschap kunnen vorde-
ren, zoals degene die een beperkt recht op een aandeel van een deelgenoot 
heeft. Men zie artikel 3.7.1.9 lid 1 Nieuw B.W. en denkeaan een vruchtge-
bruiker die er belang bij kan hebben dat aan de hoofdgerechtigde bepaalde 
goederen worden toegedeeld waarvan het gebruik hem in het bijzonder ter 
harte gaat of waarvan een hoger bedrag aan vruchten te verwachten is dan 
van de andere goederen. Onder het artikel valt eveneens het geval van een 
schuldeiser die op grond van artikel 3.7.2.2b Nieuw B.W. verdeling kan vor-
deren. Het belang dat deze bij de verdeling heeft kan met name het gevolg 
zijn van een door hem overeenkomstig artikel 3.7.2.1 lid 2 Nieuw B.W. ver-
worven recht van pand of hypotheek op dit goed, dat immers verloren zou 
gaan als het goed aan een andere deelgenoot dan zijn schuldenaartoege-
deeld zou worden. 

Het beslag door een beperkt gerechtigde of een schuldeiser als voormeld, 
heeft tot gevolg dat ten aanzien van het beslagen goed verrichte beschik-
kingshandelingen door de gezamenlijke deelgenoten als bedoeld in artikel 
3.7.1.3a lid 3 Nieuw B.W. niet tegen hem kunnen worden ingeroepen. 

Het beslag zal, zo partijen voordien geen overeenstemming omtrent de 
verdeling bereiken, uitmonden in een overeenkomstig artikel 3.7.1.14 Nieuw 
B.W. door de rechter vast te stellen verdeling. Het tweede lid bepaalt in ver-
band daarmee dat het beslag vervalt, naar mate de goederen aan een ander 
worden toegedeeld dan aan de beslaglegger of de deelgenoot voor wiens 
aandeel hij optreedt. Het beslag heeft dan immers zijn zin verloren. Wordt 
het goed aan de beslaglegger of de deelgenoot aan diens zijde toegedeeld, 
dan blijft het beslag liggen tot het goed ook overeenkomstig de verdeling is 
geleverd; men zie artikel 735. 

Uit het voorgaande volgt tevens dat het onderhavige beslag niet op één 
lijn mag worden gesteld met het maritale beslag, bedoeld in de artikelen 808 
e.v. Dit kan worden gelegd in afwachting van de ontbinding van de huwe-
lijksgemeenschap, derhalve voordat verdeling daarvan kan worden gevor-
derd, en richt zich vooral tegen de aan de andere echtgenoot in beginsel toe-
komende bevoegdheid over de goederen van de gemeenschap te beschik-
ken. Het strekt derhalve ter bewaring van alle tot de gemeenschap behoren-
de goederen, terwijl het onderhavige beslag strekt tot bewaring van een 
recht op levering van bepaalde goederen, die men hoopt toegedeeld te krij-
gen. 
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Artikel 734. Voor wat betreft de wijze van leggen en de gevolgen van het 
beslag van de onderhavige afdeling kan in belangrijke mate worden verwe-
zen naar de voorschriften die betrekking hebben op het conservatoir beslag 
tot verhaal van een geldvordering, geregeld in de vorige afdelingen van de-
ze titel. Er is echter een aantal bepalingen die bij beslag tot verhaal van een 
geldvordering op hun plaats zijn, maar bij het onderhavige beslag niet. Deze 
zijn aan het slot van het eerste lid uitdrukkelijk van de toepasselijkverklaring 
uitgezonderd. 

Dit geldt in de eerste plaats voor enige bepalingen die bepaalde goederen 
van beslag uitzonderen, te weten de artikelen 447 en 448. Executie tot afgifte 
of levering aan degene die recht op zodanige afgifte of levering heeft, be-
hoort van deze goederen mogelijk te blijven. Men denke aan het geval dat ie-
mand goederen als bedoeld in artikel 447 aan een ander geleend of verkocht 
heeft. 

Voorts is een drietal bepalingen (artikelen 456a, 474ga en 541) uitgezon-
derd, die zien op het geval dat een derde overdracht vordert van het betref-
fende goed op grond van de artikelen 3.4.2.3a of 3b Nieuw B.W. Deze derde 
zal uit hoofde van artikel 705 tegen het beslag kunnen opkomen, en daaraan 
in beginsel ook voldoende hebben. Aan wie hij een eventuele vergoeding 
moet betalen, aan de beslaglegger of aan de beslagene, zal afhangen van 
het rechtuit hoofde waarvan het beslag werd gelegd. Staat vast dat de be-
slaglegger slechts een persoonlijk recht heeft, dan zal slechts de beslagene 
aanspraak op een vergoeding kunnen maken. Staat vast dat de beslaglegger 
de rechthebbende is, dan zal juist deze recht op de vergoeding hebben. 

Bestaat onzekerheid wie van beiden recht op vergoeding heeft, dan zal de 
oplossing hierin kunnen worden gezocht, dat de zaak aan de derde met op-
heffing van het beslag wordt overgedragen met zekerheidstelling voor de 
vergoeding, totdat is uitgezocht welk bedrag aan wie toekomt. Opmerking 
verdient nog dat de derde die recht op overdracht heeft, ook zijnerzijds con-
servatoir beslag als bedoeld in deze afdeling kan leggen, als gevolg waarvan 
artikel 736, eerste lid, van toepassing wordt, dat partijen voor de oplossing 
van hun conflict wederom naar artikel 705 verwijst. 

Tenslotte is ook uitgezonderd artikel 505 lid 3. Deze bepaling die de be-
slaglegger achterstelt bij onder meer kopers van het goed en hypotheekhou-
ders en die strekt tot een bescherming van een vlot verlopend rechtsverkeer 
in onroerende zaken, heeft een ratio die niet bij het onderhavige beslag past, 
dat immers juist dient ter bescherming van onder meer kopers aan wie niet 
geleverd wordt. Hier dient derhalve ook voor de rangorde ten opzichte van 
de inschrijving van een akte, houdende vervreemding of bezwaring, steeds 
het tijdstip van de inschrijving beslissend te zijn. 

Het tweede lid bevat dezelfde bepaling als het huidige artikel 725 voor re-
vindicatoir beslag. 

Het derde lid bevat een correctie op de eventuele toepasselijkheid van arti-
kel 474b, dat krachtens het eerste lid in verbinding met de artikelen 713 en 
714 in beginsel van overeenkomstige toepassing is. 

Het vierde lid geeft een aanvulling op artikel 700 lid 2. In het verzoekschrift 
zal moeten worden opgegeven om welke af te geven zaak of te leveren goed 
het gaat. Bovendien is de eis van vrees voor verduistering door de schulde-
naar van zijn goederen, te vinden in de artikelen 711, 714 en 725, hier niet op 
zijn plaats. 

Artikel 735. Artikel 704 gaat ervan uit dat er een met het conservatoir be-
slag corresponderend executoriaal beslag bestaat, waarin het conservatoire 
beslag kan overgaan. Bij een conservatoir beslag tot levering van een goed 
ontbreekt een corresponderend executoriaal beslag. Het eerste lid van het 
onderhavige artikel bevat daarom een aanvulling op artikel 704, die inhoudt 
dat het eenmaal gelegde beslag blijft liggen, totdat de levering heeft plaats-
gevonden, hetgeen in de regel zal moeten geschieden doordat een vonnis is 
verkregen dat door toepassing van artikel 3.11.4 Nieuw B.W. voor de voor le-
vering vereiste akte in de plaats treedt, en waarmee vervolgens de verdere 

Tweede Kamerzitting 1980-1981, 16 593, nr.3 125 



voor de levering vereiste formaliteiten zijn vervuld (inschrijving in de open-
bare registers als bedoeld in artikel 3.4.2.4 Nieuw B.W. of mededeling aan 
degene tegen wie het te leveren recht moet worden uitgeoefend als bedoeld 
in artikel 3.4.2.7 Nieuw B.W.). Om te voorkomen dat het beslag eindeloos 
blijft liggen, omdat de beslaglegger in gebreke blijft, met de door hem in de 
hoofdzaak verkregen executoriale titel iets te ondernemen, is hieraan toege-
voegd dat het beslag eveneens vervalt, indien zes maanden zijn verstreken, 
nadat de door hem verkregen beslissing die een executoriale titel oplevert, 
in kracht van gewijsde is gegaan. Uit artikel 704 lid 2 volgt dat het beslag 
eveneens vervalt als de beslissing, waarbij de eis in de hoofdzaak is afgewe-
zen, in kracht van gewijsde is gegaan. 

In het tweede lid is voorts buiten twijfel gesteld dat een beslag op een roe-
rende zaak die geen registergoed is, krachtens artikel 704 lid 1 kan overgaan 
in een beslag als bedoeld in artikel 492. Dit is met name het geval, wanneer 
niet alleen aan de eisen van artikel 704 lid 1 is voldaan, maar ook de verkre-
gen executoriale titel tot afgifte strekt, en bij voorbeeld niet enkel tot levering 
door een akte als bedoeld in artikel 3.4.2.7a Nieuw B.W. of tot bezitsverschaf-
fing door enkele rechtshandeling als bedoeld in artikel 3.5.9 Nieuw B.W. Het 
beslag van artikel 492 brengt mee dat de deurwaarder de executie kan voort-
zetten door de zaak onder zich te nemen en af te geven aan degene die haar 
moet ontvangen, aangenomen dat daarop niet door een ander beslag is ge-
legd; men zie artikel 492 lid 4 in verbinding met artikel 491. 

Artikel 736. Dit artikel stemt overeen met wat in artikel 497 is bepaald voor 
het executoriale beslag tot afgifte van een roerende zaak die geen register-
goed is. Hier moge naar de uiteenzetting omtrent de strekking van dit laatste 
artikel worden verwezen. 

In het eerste lid van het onderhavige artikel is rekening gehouden zowel 
met het geval dat het andere beslag eveneens conservatoir van aard is als 
met het geval dat dit een executoriaal beslag is. In het eerste geval zal het 
conflict dienen te worden uitgevochten langs de weg van artikel 705, in het 
tweede geval langs die van artikel 438, hetgeen overigens in de praktijk nau-
welijks verschil zal maken. 

Artikel 737. In het stelsel van artikel 3.2.11 Nieuw B.W. kan een door een 
rechtshandeling benadeelde schuldeiser die zijn rechten uit dat artikel wil 
geldend maken, dit slechts doen door in rechte een beroep op de vernietig-
baarheid van de rechtshandeling te doen (de zgn. Pauliana). In dit stelsel is 
er behoefte aan een bijzonder conservatoir beslag dat, vooruitlopend op de 
vernietiging door de rechter, kan worden gelegd op de goederen die door de 
rechtshandeling aan het verhaal door de schuldeiser zijn onttrokken; men 
zie de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer betreffende Boek 3 
Nieuw B.W. bij voormeld artikel, p. 66, tweede alinea. Het onderhavige arti-
kel 737 komt aan deze behoefte tegemoet. 

Het regelt een beslag dat kan worden omschreven als een mengvorm tus-
sen het beslag van de onderhavige afdeling en dat van de vorige afdelingen. 
Het eerste doel van de schuldeiser die de Pauliana inroept is om het goed in 
het vermogen van zijn schuldenaar terug te doen keren door vernietiging 
van de titel tussen de schuldenaar en de derde met wie deze handelde. Voor 
het herstel van de mogelijkheid van verhaal zal dit echter vaak niet voldoen-
de zijn. Wil de schuldeiser het goed kunnen executeren dan zal hij het im-
mers ook feitelijk in handen moeten kunnen krijgen. Met het oog daarop kan 
de schuldeiser het in het eerste lid bedoelde conservatoire beslag leggen. 

Is na het leggen van het beslag eenmaal vernietiging van de rechtshande-
ling door de rechter verkregen, dan dient het beslag verder te strekken tot 
verhaal van de geldvordering waarvoor de schuldeiser de Pauliana inriep. In 
het tweede is daarom bepaald dat het eerste bedoelde beslag na de vernieti-
ging overgaat in een conservatoir beslag tot verhaal van de betreffende 
geldvordering of, zodra tevens is voldaan aan de eisen van artikel 704 lid 1, 
in een overeenkomstig executoriaal beslag. 
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Denkbaar is ook dat een schuldeiser geen conservatoir beslag legt, maar 
eerst vernietiging van de rechtshandeling vordert en na het verkrijgen daar-
van executoriaal beslag wil leggen. Ook dat is mogelijk, met name door on-
der de derde met wie de schuldenaar de vernietigde rechtshandeling aan-
ging, derdenbeslag te leggen op hetgeen deze als gevolg van de vernieti-
ging heeft af te dragen. 

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

Algemeen. Onder Algemeen bij deze titel, punt 3, is reeds aangekondigd 
dat in het ontwerp het onderhavige beslag dat in de praktijk meestal vreerrv 
delingenbeslag wordt genoemd, kan worden gelegd op alle goederen waar-
op verhaal bestaat, alsook op de zaken en goederen ten aanzien waarvan de 
beslaglegger een recht op afgifte of levering heeft. Volgens de huidige wet 
kan het hier bedoelde beslag niet als derdenbeslag worden gelegd, doch de 
rechtspraak heeft ook hier een oplossing gevonden, die in resultaat tot dat 
van een vreemdelingenbeslag nadert; men zie H.R. 8 maart 1974, N.J. 
1975,9. De oplossing van het ontwerp verdient echterom systematische re-
denen de voorkeur en geeft, zoals bij artikel 767 nog zal blijken, de beslag-
legger nog wat meer armslag. Zij is in principe ook gekozen in het ontwerp 
tot herziening van het beslag onder derden van de Staatscommissie voor 
Burgerlijke Wetgeving. 

Artikel 765. De vraag in welke gevallen in Nederland beslag kan worden 
gelegd, wordt in feite bepaald door de bevoegdheid van de president van de 
rechtbank tot het geven van verlof overeenkomstig artikel 700, eerste lid. 
Hier moge naar de toelichting bij dat artikel worden verwezen. Het onderha-
vige artikel dat voor de huidige artikelen 764 en 765 in de plaats komt, voegt 
daaraan toe dat, in geval de schuldenaar geen bekende woonplaats in Ne-
derland heeft, voor het verkrijgen van het verlof geen vrees voor verduiste-
ring als bedoeld in de artikelen 711, 714 en 725 behoeft te worden aange-
toond. Voor het overige bevestigt het artikel slechts dat het beslag dient te 
worden gelegd mettoepassing van de vorige afdelingen, die naargelang 
van de aard van het in beslag te nemen goed voor deze toepassing in aan-
merking zullen komen. 

De regel van het huidige artikel 764 dat ook de kantonrechter verlof van 
het beslag kan geven, keert in het ontwerp niet terug. Deze regel is reeds 
thans een dode letter. Bovendien is het wenselijk om het verlof bij de presi-
dent van de rechtbank te concentreren opdat deze de mogelijkheid heeft op 
dit punt een beleid te voeren dat niet door de kantonrechters in zijn rechtsge-
bied kan worden doorkruist. Men denke aan het in de praktijk niet ongewone 
verzoek van een schuldenaar aan de president om op eventuele verzoeken 
tot het leggen van conservatoir beslag te worden gehoord, omdat hij vexa-
toire beslagen vreest. 

Op het hier bedoelde beslag zijn voorts nog de twee volgende artikelen 
vantoepassing. 

Artikel 766. Deze bepaling geeft enige bijzondere regels betreffende be-
waring, die in hoofdzaak met die van het huidige artikel 766 overeenstem-
men. De verwijzing naar de gewone regels betreffende executoriaal beslag 
brengt mee dat roerende zaken door de deurwaarder overeenkomstig artikel 
446 in handen van een bewaarder kunnen worden gesteld en dat over on-
roerende zaken een bewaarder als bedoeld in artikel 506 lid 2 aangesteld kan 
worden. In beide gevallen zijn op de bewaring de artikelen 796-797d van 
toepassing, nu de tweede zin van het artikel uitdrukkelijk van «een gerechte-
lijke» bewaarder spreekt. Dit geldt niet voor de bewaring door de beslagleg-
ger zelf. Hier gaat het er slechts om op eenvoudige wijze te regelen welke 
verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de zaken op de be-
slaglegger rusten. 
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Artikel 767. Indien de beslaglegger, na daartoe krachtens artikel 700 verlof 
te hebben gekregen, in Nederland beslag heeft gelegd, zou dit beslag goede 
zin missen, wanneer naderhand zou blijken dat het niet mogelijk is om hier 
te lande in de hoofdzaak een executoriale titel tegen de beslagene te verkrij-
gen. Het onderhavige artikel gaat ervan uit dat enerzijds het een onwenselij-
ke situatie is dat vermogensbestanddelen die zich in Nederland bevinden, 
aan iedere mogelijkheid van executie ten laste van de rechthebbende zou-
den zijn onttrokken, en dat anderzijds op de gewone bevoegdheidsregels zo 
min mogelijk inbreuk dient te worden gemaakt. Het lost de hier bedoelde 
moeilijkheid daarom aldus op dat, zo niet langs andere weg in Nederland 
een executoriale titel kan worden verkregen, de eis in de hoofdzaak kan wor-
den ingesteld voor de rechtbank waarvan de president het verlof heeft ver-
leend. 

De bevoegdheid van het onderhavige artikel is slechts van praktisch be-
lang, voor het geval niet alleen de beslagene, maar ook de beslaglegger 
geen bekende woonplaats in Nederland heeft. Het artikel is immers niet van 
toepassing, wanneer er ter zake van de hoofdvordering een andere bevoeg-
de rechter in Nederland is. In het huidige recht, waarin de bevoegdheid ten 
aanzien van de hoofdzaak aan die ter zake van de vanwaardeverklaring is ge-
koppeld, bestaat op dit punt verschil van mening dat echter samenhangt 
met wat voor de vanwaardeverklaringsprocedure in het algemeen geldt; 
men zie Jansen, Rechtsvordering III, aantekening 3 bij de vijfde afdeling van 
de vierde titel van het derde boek, p. 190. 

Eveneens is de bevoegdheid van dit artikel uitgesloten in geval partijen 
een arbitrage- of jurisdictiebeding overeenkwamen, aangenomen dat een 
als gevolg van dit beding verkregen arbitraal vonnis of buitenlandse rechter-
lijke beslissing in Nederland van een exequatur kan worden voorzien. 

De thans voorgestelde regeling houdt tevens rekening met de executie-
verdragen, waarbij Nederland partij is. Voor zover deze verdragen mede op 
de rechterlijke bevoegdheid zien, plegen zij die uit hoofde van het huidige 
vreemdelingenbeslag uit te sluiten, teneinde niet de gedaagde die in een 
ander verdragsland woont, van diens natuurlijke forum te beroven; men zie 
bij voorbeeld artikel 24 van het E.E.G."executieverdrag. In de nieuwe opzet is 
er hier met een zodanig verdrag geen strijd. Zodra dit de mogelijkheid opent, 
dat op een in het land van de gedaagde gewezen rechterlijke beslissing een 
exequatur in Nederland kan worden verkregen, mist artikel 767 toepassing. 

Indien de bevoegdheid van artikel 767 eenmaal bestaat, blijft zij ook in 
stand, tenzij mocht blijken dat het beslag ten onrechte is gelegd. Dit laatste 
doet zich niet voor, wanneer het beslag wordt opgeheven om een reden die 
met de gronden voor het leggen ervan niet van doen heeft. Men denke aan 
opheffing - door de rechter of in der minne door de beslaglegger - tegen ze-
kerheidstelling; men zie voor het huidige recht H.R. 20 oktober 1967, N.J. 
1968, 52. De redactie omvat bovendien het geval dat een beslag voor het leg-
gen waarvan reeds verlof is verleend, door zekerheidstelling wordt voorko-
men. 

Ook kan het zich voordoen dat in de hoofdzaak de vordering is voldaan en 
nog alleen geschil omtrent de beslagkosten bestaat. Ook dan blijft de be-
voegdheid van het artikel in stand. Het is wenselijk geacht dit tot uiting te 
brengen door invoeging van de woorden «de vordering ter zake van de be-
slagkosten daaronder begrepen». Men zie ook artikel 706. 

Is eenmaal langs de weg van het onderhavige artikel een executoriale titel 
verkregen, dan kan deze ook op andere vermogensbestanddelen van de ver-
oordeelde in Nederland dan door het beslag zijn getroffen worden ten uit-
voer gelegd. Een mogelijkheid van tenuitvoerlegging buiten Nederland, die 
moet worden beoordeeld aan de hand van de daar ter plaatse geldende 
wetgeving en van de toepasselijke verdragen, zal in de praktijk niet vaak be-
staan. 

Dit laatste is mede van belang in verband met het feit dat het onderhavige 
artikel - anders dan het huidige artikel 767 - mede voor derdenbeslag geldt. 

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16 593, nr. 3 128 



Onder Algemeen is al aangestipt dat in H.R. 8 maart 1974, N.J. 1975, 9, reeds 
een belangrijke stap in deze richting werd gezet. In het stelsel van dit arrest 
kan het zich echter voordoen dat de mogelijkheid van derdenbeslag onder 
een in Nederland wonende derde, is uitgesloten bij gebreke van een moge-
lijkheid hier te lande in de hoofdzaak een executoriale titel te verkrijgen. Dit 
is echter met de grondgedachte van het nieuwe artikel 767 in strijd, terwijl 
het ontwerp voldoende mogelijkheden biedt om te voorkomen dat via een 
derdenbeslag zonder goede grond rechtsmacht van de Nederlandse rechter 
in het leven wordt geroepen. 

Te bedenken valt immers dat het beslag krachtens artikel 705 op vordering 
van de beslagen schuldenaar weer zal kunnen worden opgeheven, wanneer 
reeds bij voorbaat door de schuldenaar kan worden aangetoond dat de der-
de niets aan hem verschuldigd is en ook niets voor hem onder zich heeft, zo-
dat het beslag onnodig gelegd is. Hetzelfde geldt als wel een vordering door 
het beslag is getroffen, maar reeds bij voorbaat vaststaat dat de derde bui-
ten Nederland ondanks het beslag door de beslagene tot betaling kan wor-
den gedwongen, omdat het beslag daar niet wordt erkend (artikel 475a lid 1 
en H.R. 26 november 1954, N.J. 1955,698). In deze gevallen heeft opheffing 
blijkens het voorgaande tot gevolg dat de bevoegdheid van de rechter uit ar-
tikel 767 vervalt. Dit sluit uiteraard niet de mogelijkheid uit dat, nadat een 
vordering tot opheffing is afgewezen en de beslaglegger een executoriale ti-
tel heeft weten te verkrijgen, in verband met de door de derde afgelegde ver-
klaring alsnog blijkt dat er toch geen vermogensbestanddeel van de besla-
gen schuldenaar onder de derde aanwezig is. Een ernstig bezwaar is dit niet, 
nu, zoals boven is aangegeven, de werking van de verkregen titel in de prak-
tijk toch bijna altijd alleen tot Nederland beperkt is. 

Artikel 784. Deze wijziging komt er op neer dat de opsomming van een 
aantal groepen van rekenplichtigen vervalt. Deze opsomming is reeds naar 
huidig recht deels onjuist, deels overbodig; men zie Van Rossem-Cleverin-
ga, II, aantekening 1 bij dit artikel. Voorts is zij niet in overeenstemming met 
het stelsel van vereffening van afdeling 4.5.3 nieuw B.W., dat voor de daar 
geregelde gevallen geen plaats voor een rekening en verantwoording over-
eenkomstig artikel 784 e.v. overlaat. Ook de vereffening overeenkomstig af-
deling 4.5.3 bindt immers de schuldeisers die niet zijn opgekomen; zie arti-
kel 4.5.3.12. 

Eerste Afdeling. Van gerechtelijke bewaring 

Opschrift en Algemeen. In de onderhavige afdeling is een regeling opge-
nomen betreffende gerechtelijke bewaring die zowel in verband met het 
Nieuw B.W. zelf als in verband met de in het onderhavige wetsontwerp voor-
gestelde nieuwe regeling van het beslag- en executierecht, wenselijk is ge-
bleken. Zij ziet op uiteenlopende gevallen. Wat het Nieuw B.W. betreft, is het 
belangrijkste geval de gerechtelijke bewaring, bedoeld in de artikelen 
6.1.7.9-13a. Daarnaast kan de regeling van belang zijn bij voorbeeld voor de 
artikelen 3.9.2.17, 4.5.1.4 lid 2 en 4.5.2.2 lid 2 en tezijnertijd wellicht ook de 
artikelen 8.5.2.60 en 8.10.2.64. Wat het beslag- en executierecht betreft, kan 
worden gewezen op de thans voorgestelde artikelen 445, 446, 506, 709 en 
766. Tenslotte is er in de onderhavige afdeling nog een bepaling opgeno-
men die buiten twijfel stelt dat ook buiten deze gevallen de president van de 
rechtbank in kort geding de gerechtelijke bewaring van een zaak kan beve-
len; men zie artikel 795. 

Uit het voorgaande vloeit voort dat de onderhavige afdeling niet alleen de 
gerechtelijke bewaring alsconservatoire maatregel betreft - te zamen of in 
de plaats van conservatoir beslag - maar ook andere gevallen. Zij is daarom 
hier en niet in de vierde titel van het derde boek opgenomen. 

De huidige artikelen 794-797 die niet passen bij de regeling van het 
schuldeisersverzuim van afdeling 6.1.7, waarin ook de huidige artikelen 
1440-1448 B.W. niet terugkeren, zijn vervallen. In verband daarmee is ook 
het opschrift van de onderhavige afdeling aan de nieuwe inhoud aangepast. 
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Men lette erop dat als de gerechtelijke bewaring een geldsom betreft en 
deze wordt geëffectueerd door consignatie, de wet op de consignatie van 
gelden van toepassing is. 

De onderhavige afdeling gaat er tenslotte vanuit dat de wettelijke regels 
betreffende bewaargeving die van titel 7.9 Nieuw B.W. zijn en dat de rege-
ling van de sequestratie van de huidige artikelen 1775 en 1776 B.W., die niet 
in titel 7.9 is overgenomen, vervalt. 

Artikel 794. Dit artikel vormtéén uitwerking van artikel 6.1.7.10 lid 1 
Nieuw B.W. De in dat artikel vermelde boedelrechter zal ook daar nog moe-
ten worden vervangen door de kantonrechter. Uit artikel 796, tweede zin, 
blijkt dat een algemene aanwijzing als rechterlijk bewaarder ook voor de in-
bewaringstelling van artikel 446 een zekere betekenis heeft. 

Het eerste lid kan in ieder kanton worden gehanteerd naarmate daarvan 
een behoefte aan een gerechtelijke bewaarder voor een bepaalde groep van 
goederen mocht blijken. 

Het tweede lid bepaalt iets dat vanzelf spreekt en dat bij de inbewaringstel-
ling van een bepaalde zaak niet nodig is geacht uitdrukkelijk te bepalen. 
Maar nu het hier een - mogelijk ambtshalve tot stand gebrachte - algemene 
aanwijzing als gerechtelijk bewaarder betreft, is het juist voorgekomen nog 
eens uitdrukkelijk aan deze regel te herinneren. Bij de geschiktheid van de 
bewaarder om als zodanig op te treden, speelt uiteraard ook een rol of hij be-
reid is dit op redelijke condities te doen. 

Ook het derde lid bevat een voor zichzelf sprekende regel. Het is wenselijk 
dat de kantonrechter die kennis krijgt van feiten die het onwenselijk maken 
dat het betreffende bewaarbedrijf nog als gerechtelijk bewaarder optreedt, 
ambtshalve kan ingrijpen. Partijen bij een lopende bewaring behoren hier-
door echter niette kunnen worden verrast, maar zelf te kunnen bepalen of 
en wanneer aanwijzing van een andere bewaarder dient te geschieden, 
waarvoor bij gebreke van overeenstemming de weg van artikel 797a lid 2 
kan worden gevolgd. 

Artikel 795. Dit artikel stelt buiten twijfel dat de nieuwe regeling niet aan 
de president van de rechtbank zijn bevoegdheid ontneemt om bij wijze van 
voorziening bij voorraad in kort geding de gerechtelijke bewaring van een 
zaak te bevelen. Dit is ook hierom wenselijk, omdat er soms twijfel kan be-
staan welke maatregel in de gegeven omstandigheden het meest op zijn 
plaats is. De eiser behoort dan in zijn dagvaarding primair de ene en subsidi-
air de andere maatregel te kunnen vorderen. Men denke aan bijv. een com-
binatie van een vordering tot gerechtelijke bewaring met een tot onderbe-
windstelling als bedoeld in het nieuwe artikel 710 of tot afgifte van de zaak 
aan de eiser of overeenkomstig artikel 3.9.2.17 Nieuw B.W. aan de pandhou-
der. Gedacht kan ook worden aan het geval van artikel 4.5.1.2 lid 2 dat naast 
het onderhavige artikel en artikel 710 kan worden gemist. 

Artikel 796. Dit artikel komt neer op een veralgemening van het beginsel 
dat in artikel 6.1.7.10 lid 2 Nieuw B.W. tot uiting komt. De vrijheid van de 
rechter om een geschikte bewaarder aan te wijzen dient in beginsel zo min 
mogelijk te worden beperkt. 

Voor de deurwaarder die een bewaarder moet aanwijzen overeenkomstig 
de artikelen 445 en 446 ligt het enigszins anders. Artikel 445 beperkt voor de 
daar bedoelde goederen de kring van bewaarders tot - kort samengevat -
geregistreerde kredietinstellingen, maar laat de deurwaarder overigens vrij. 
Artikel 446 bevat in dit opzicht geen beperking. Uit het onderhavige artikel 
vloeit voort dat hij een persoon moet aanwijzen die tot de betreffende ge-
rechtelijke bewaring geschikt is en dat hij deze in de eerste plaats moet zoe-
ken onder hen die krachtens artikel 794 ter plaatse als gerechtelijk bewaar-
der zijn aangewezen. Tevens is tot uiting gebracht dat de deurwaarder mede 
heeft te letten op de vraag of de bewaarder «tegen een redelijk loon» tot de 
bewaring bereid is. De beslagene zal immers in beginsel voor dit loon, als 
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onderdeel van de beslagkosten aansprakelijk zijn; vergelijk ook het slot van 
artikel 797b lid 1. Bewaargeving bij een professionele bewaarder zal in het 
algemeen het meest voor de hand liggen. Bij meer buitenissige zaken zal het 
echter anders kunnen zijn. Men denke aan een dier dat in bewaring gegeven 
wordt aan een dierentuin die zich daartoe bereid heeft verklaard. 

Artikel 797. Dit artikel geeft enige regels die ertoe strekken zoveel moge-
lijk te doen vaststaan of een bepaalde bewaring een gerechtelijke bewaring 
is en, zo ja, van welke aard. Het is niet zo dat de vervulling van deze formali-
teiten voor de aard van de bewaring beslissend is. Een gerechtelijke bewa-
ring behoort immers niet door veronachtzaming of onbewijsbaarheid van 
deze vervulling haar karakterte kunnen verliezen. 

Het tweede lid bevat in een meer uitgewerkte vorm dezelfde regel als de 
laatste zin van artikel 6.1.7.9, die daarnaast kan vervallen. 

Daar het artikel niet past bij de bewaring bedoeld in artikel 506 en ook niet 
bij schepen en luchtvaartuigen, waarvan de bewaking door een bewaarder 
in het kader van Boek 8 onder ogen zal moeten worden gezien, is het beperkt 
tot roerende zaken die geen registergoederen zijn. 

Artikel 797a. Dit artikel gaat er, evenals het vorige, vanuit dat de bewa-
ring plaatsvindt uit hoofde van een naar de gewone regels gesloten over-
eenkomst van bewaarneming met de bewaarder. Op deze overeenkomst 
zullen derhalve de algemene voorwaarden waarop een professionele be-
waarder pleegt te contracteren, van toepassing zijn. Dit ligt ook hierom voor 
de hand omdat het zonderdien niet gemakkelijk zal zijn om een professione-
le bewaarder bereid te vinden de bewaring op zich te nemen. De bepaling 
van het eerste lid brengt mee dat degene die de zaak op zodanige voorwaar-
den in bewaring geeft, in beginsel niet verweten kan worden dat hij op die 
grond onredelijk heeft gehandeld, aangenomen dat ook het bewaarloon in 
de gegeven omstandigheden niet excessief is. 

Uit de algemene voorwaarden zal kunnen voortvloeien dat de bewaarder 
in bepaalde gevallen voor tenietgaan of beschadiging van de zaak niet aan-
sprakeiijk is. Voor wiens risico de schade dan komt, in de verhouding tussen 
de bewaargever en degene tegen wie de bewaring zich richt, zal van hun on-
derlinge rechtsverhouding afhangen. In het algemeen zal dit risico zijn voor 
degene tegen wie de bewaring zich richt. Voor het geval van schuldeisers-
verzuim vloeit dit voort uit artikel 6.1.7.7; men zie de memorie van antwoord 
aan de Tweede Kamer daarbij. Bij beslag zal dit voortvloeien uit het feit dat 
de gevolgen van terecht genomen conservatoire en executoriale maatrege-
len voor diens rekening komen. Dit alles moet evenwel in het licht worden 
gezien van artikel 797d: soms zal de zaak tegen schade als waarom het hier 
gaat door degene die haar in bewaring doet stellen, behoren te worden ver-
zekerd. 

Voor zover geen algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt ver-
wezen naar regels die krachtens het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. 
Daarmee wordt zowel gedoeld op titel 7.9 als op de algemene bepalingen 
van het verbintenissenrecht uit Boek 6 die uiteraard ook voor de overeen-
komst van bewaargeving van belang kunnen zijn. 

Zijn voor de bewaring bijzondere regels nodig, dan zullen deze - op voor-
stel van belanghebbenden of de bewaarder - door de rechter moeten wor-
den bepaald. Men denke aan het geval dat de bewaarder anders een wellicht 
aan de bewaring verbonden bijzonder risico niet wil nemen. 

Het tweede lid ziet op een beding dat vaak uit praktische overwegingen 
aanbeveling zal verdienen. Men denke bijv. aan het geval van een bewaarge-
ving in verband met schuldeisersverzuim overeenkomstig de artikelen 
6.1.7.9 e.v. Nieuw B.W. Heeft de schuldenaar rechtop een tegenprestatie 
van zijn schuldeiser, dan zal hij de zaak niet zodanig in bewaring willen stel-
len, dat de schuldeiser haar tot zich kan nemen zonder deze tegenprestatie te 
voldoen. Met het oog hierop was in het ontwerp van het driemanschap arti-
kel 6.1.7.10 lid 3 opgenomen, waarin een soortgelijke regel als in het thans 
voorgestelde tweede lid was te vinden. Deze regel is in het gewijzigd ont-
werp geschrapt; men zie de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer 
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betreffende Boek 6, p. 59. Het is echter wenselijk buiten twijfel te stellen dat 
de inbewaringstelling inderdaad onder zodanig beding kan plaatsvinden, 
als ook dat dan van dit beding melding gemaakt moet worden in de mede-
deling voorgeschreven in artikel 797 lid 2. Het beding kan tevens goede 
diensten bewijzen bij een bewaring in verband met een beslag. Het stelt dan 
de beslagene in staat rechtstreeks zijn zaak van de bewaarder op te eisen, 
mits hij deze aantoont de beslagleggerte hebben voldaan. 

In het derde lid is voorts de mogelijkheid geopend dat de voorwaarden 
ook tijdens de bewaring nog door de rechter vastgesteld of gewijzigd wor-
den; ook hiertoe kan initiatief van de bewaarder uitgaan. 

Tenslotte is nog bepaald dat de rechter ook een nieuwe gerechtelijke be-
waarder kan aanwijzen die de bewaring van de oorspronkelijk aangewezene 
zal overnemen. De rechter kan, maar behoeft niet aan te geven op welk tijd-
stip deze overneming zal moeten geschieden. 

Artikel 797b. Het eerste lid komt overeen met het uitgangspunt dat er een 
overeenkomst tot stand komt met degene die de zaak in gerechtelijke bewa-
ring verlangt te geven (al naarde aard van het geval: de executant, de be-
slaglegger, bedoeld in artikel 709, of de schuldenaar die artikel 6.1.7.10 han-
teert). Buiten twijfel is bovendien gesteld dat de bepaling geen afbreuk doet 
aan hun bevoegdheid de door hen betaalde kosten op daarvoor in aanmer-
king komende anderen te verhalen (met name op de geëxecuteerde, op de 
beslagene of op de in verzuim verkerende schuldeiser). 

Onder «de kosten van de bewaring» valt in de eerste plaats het bewaar-
loon. Zijn daarnaast ook nog kosten verschuldigd of is geen loon verschul-
digd, maar wel kosten, dan vallen deze er ook onder. Vergelijk artikel 7.9.1.2. 

In lid 2 wordt aan de bewaarder een retentierecht toegekend, dat hij an-
dersaan algemene regels van artikel 6.1.6A.1 in verbinding met artikel 
3.10.4A.1 zou ontlenen. Een uitdrukkelijke regel dat dit retentierecht werkt te-
gen ieder die recht op afgifte van de zaken heeft of mocht verkrijgen, is wen-
selijk, omdat artikel 3.10.4A.2 lid 2 anders tot complicaties zou kunnen lei-
den. De bevoegdheid van de executant, de beslaglegger, of de schuldenaar 
van de in verzuim verkerende schuldeiser zal door hun wederpartij im-
mers vaak betwist worden, waarvan de bewaarder in de regel op de hoogte 
zal zijn. Als de rechter deze betwisting tenslotte gegrond acht, behoort de 
bewaarder daarvan echter niet de dupe te kunnen worden. 

Bovendien stelt lid 2 buiten twijfel dat de bewaarder retentierecht heeft 
voor al hetgeen hem ter zake van bewaring toekomt, dus niet alleen voor zijn 
bewaarloon, maar ook bij voorbeeld voor de schadevergoeding, die de be-
waargever hem verschuldigd mocht zijn, omdat de door hem in bewaring 
gestelde zaken schade hebben teweeggebracht, waarvoor de bewaarder je-
gens derden aansprakelijk is. 

Artikel 797c. Dit artikel komt overeen met wat voor het geval van bewa-
ring uit hoofde van schuldeisersverzuim reeds is bepaald in artikel 6.1.7.13 
lid 2, dat naast deze nieuwe, algemenere bepaling kan worden gemist. Een 
bepaling dat de bewaarder die niet betaald wordt, de overeenkomst kan be-
eindigen, is onnodig geacht. Hij zal dan naar de gewone regels de overeen-
komst kunnen opzeggen of kunnen ontbinden op grond van artikel 6.5.4.6 
Nieuw B.W. 

Het tweede lid bevat een waarborg om te voorkomen dat een beslagleg-
ger het artikel zou misbruiken om tot een eenvoudige wijze van executie te 
komen door eerst de zaak in bewaring te doen stellen en vervolgens het be-
waarloon niet te betalen. De beslagene heeft dan de gelegenheid om zijner-
zijds opheffing van de bewaring overeenkomstig artikel 797e te vorderen. 

Voor het derde lid moge worden verwezen naar deze memorie bij de arti-
kelen 429a-429t. 

Het vierde lid heeft tot gevolg dat in de algemene voorwaarden van de be-
waarder niet van dit artikel kan worden afgeweken, tenzij de rechter daar-
mee in het gegeven geval instemt. Deze bepaling is nodig omdat bij gerech-
telijke bewaring in beginsel de rechten van derden zijn betrokken en een 
eventuele verkoop deze rechten rechtstreeks treft. 
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Artikel 797d. Bij veel zaken die in bewaring gegeven worden en daartoe 
naar de bewaarder moeten worden vervoerd, zal het voor de hand liggen de-
ze tegen de risico's die zij daarbij lopen, te verzekeren. Te bedenken valt dat 
het vaak zal voorkomen dat de zaak reeds verzekerd is, maar dat niet ook 
vaststaat dat deze verzekering ook de schade dekt, ontstaan, nadat de zaak 
aan een derde ten vervoer is gegeven of in handen van een bewaarder is 
gesteld, bijv. in verband met een conservatoir beslag of een voorgenomen 
executie. Indien verzekering redelijk is, behoort degene die de zaak in bewa-
ring doet stellen, de premies en de kosten van deze verzekering te kunnen te-
rugvorderen op dezelfde voet als de kosten van de bewaring. 

Het artikel is niet beperkt tot verzekering ter zake van schade aan de zaak 
zelf, maar heeft ook betrekking op verzekering van de aansprakelijkheid voor 
schade die door deze zaak kan ontstaan. Men denke aan de - verplichte -
w.a.-verzekering van een in beslag genomen auto die van de plaats waar de-
ze is aangetroffen naar een garage en vandaar wellicht naar de plaats van 
verkoop gereden moet worden. 

Het onderhavige artikel legt evenwel aan degene die de zaak in bewaring 
doet stellen geen verzekeringsplicht op. Of het feit dat hij geen verzekering 
heeft gesloten, kan leiden tot zijn aansprakelijkheid voor de schade jegens 
degene tegen wie de bewaring zich richt, zal van de omstandigheden afhan-
gen, zoals de waarde van de zaak in verhouding tot de kosten van de verze-
kering, de gelegenheid die hij had om met het vervoer te wachten tot de ver-
zekering tot stand gekomen was, de gebruikelijkheid om dergelijke zaken te 
verzekeren in het algemeen en de verwachtingen die hij mocht hebben dat 
de zaak reeds verzekerd was of dat zijn wederpartij voor een aanvullende 
verzekering zou zorgdragen. 

Artikel 797e. Evenals een beslag dient ook een gerechtelijke bewaring in 
kort geding te kunnen worden opgeheven en, indien zij haar grond in een 
beslag vindt, dient opheffing daarvan ook opheffing van de bewaring tot ge-
volg te hebben. De bewaarder zal als gevolg van de opheffing de zaak moe-
ten en mogen afgeven aan de bewaargever (in het geval van artikel 446: de 
deurwaarder) of de door deze aangewezen rechthebbende. De president 
kan, indien een der betrokkenen dit verlangt, echter uitdrukkelijk bepalen 
aan wie de afgifte dient plaats te vinden, bij voorbeeld aan degene die de op-
heffing vordert. In geval van opheffing door opheffing van het beslag waarin 
de bewaring haar grond vindt, is de bewaarder verplicht tot afgifte aan dege-
ne wiens zaak in beslag genomen werd. 

Tenslotte is in het derde lid buiten twijfel gesteld dat de opheffing de rech-
ten van de bewaarder voor de periode na de opheffing tot de afgifte van de 
zaak niet aantast. Deze behoudt dus zijn recht op bewaarloon over die peri-
ode en kan ook daarvoor het retentierecht van artikel 797b uitoefenen. 

Artikel 797f. Dit artikel bevat het sluitstuk van de gerechtelijke bewaring in 
verband met een beslag. Het eerste lid waarborgt in geval van beslag tot ver-
haal dat de deurwaarder de in bewaring gegeven zaak executoriaal kan ver-
kopen en aan de koper leveren. Het tweede lid, dat overeenkomt met artikel 
710 lid 4, waarborgt in geval van een beslag tot afgifte of tot levering, wat bij 
zaken als de onderhavige op hetzelfde neerkomt, dat de zaak uiteindelijk te-
recht komt bij degene aan wie zij blijkt toe te komen. 

Men lette er op dat de bewaarder krachtens zijn retentierecht van artikel 
797b lid 2 ook de afgifte, bedoeld in het onderhavige artikel, kan opschorten. 

Artikelen 808a-808j. Deze artikelen, die het zgn. maritale beslag betreffen, 
dienden te worden aangepast aan de nieuwe regeling van het conservatoir 
beslag in de vierde titel van het onderhavige Boek (artikelen 700 e.v.). De af-
schaffing in de vierde titel van de procedure tot vanwaardeverklaring heeft 
een belangrijk verschilpunt dat in het huidige recht tussen maritaal beslag 
en andere conservatoire beslagen bestaat, doen wegvallen. Dit brengt mee 
dat een niet onaanzienlijke vereenvoudiging van de regeling van het mari-
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taal beslag bereikt kan worden door in artikel 808b voorop te stellen dat de 
bepalingen betreffende conservatoir beslag tot verhaal van een geldvorde» 
ring in beginsel op maritale beslagen van overeenkomstige toepassing zijn, 
waarna dan met een beperkt aantal aanvullingen en afwijkingen kan worden 
volstaan. Doordat de regeling van het conservatoir beslag is aangepast aan 
het Nieuw B.W. wordt aldus ook hier aansluiting aan het nieuwe wetboek 
verkregen. 

Dit stelsel is in zoverre tevens in overeenstemming met het huidige recht 
dat men ook daar pleegt aan te nemen dat maritaal beslag in beginsel op alle 
soorten van goederen mogelijk is en dat, zo uit de artikelen 808a-808j of uit 
de strekking van het maritaal beslag niet anders volgt, de gewone regels be-
treffende conservatoir beslag toegepast kunnen worden; men zie Meyjes, 
Rv. III, aantekening 1 bij artikel 808b. 

De meest principiële afwijking van de regeling van de vierde titel is dat, of-
schoon de vordering tot opheffing van de gemeenschap voor het onderhavi-
ge conservatoire beslag als «hoofdzaak» in de zin van de artikelen 700 e.v. 
kan worden aangemerkt, anderzijds deze hoofdzaak niet uitmondt in een 
voor het maritaal beslag relevante executoriale titel. Dit beslag wordt im-
mers gelegd tot bescherming van de rechten die de beslagleggende echtge-
noot toekomen terzake van de verdeling van de gemeenschap, die eerst na 
de opheffing van de gemeenschap aan de orde kan komen. Hiermee is reke-
ning gehouden in het nieuwe artikel 808d, waarin artikel 704 lid 1 buiten toe-
passing is verklaard en in het eerste lid is vervangen door een regeling van 
andere aard. Deze berust op dezelfde gedachte als het huidige artikel 808g, 
tweede lid, maar is aangepast aan het stelsel van artikel 3.7.1.14a Nieuw 
B.W., waar voor de effectuering van de verdeling een leveringshandeling 
wordt geëist. 

In de thans voorgestelde opzet kunnen worden gemist de huidige artike-
len 808b lid 4 (in verband met artikel 709), 808d (in verband met artikel 705), 
808g lid 1 (in verband met artikel 704 lid 2) en 808i (in verband met artikel 
726 in verbinding met artikel 513a). Hetzelfde geldt voor de vele verwijzin-
gen naar bepalingen betreffende executoriaal of conservatoir beslag in de 
artikelen 808b, 808e leden 1 en 2 en 808f. 

De huidige artikelen 825f en 827p dienen uiteraard, onder meer wat betreft 
de verwijzingen, aan de nieuwe artikelen 808a e.v. te worden aangepast. Om 
praktische redenen wordt daarmee evenwel gewacht tot het ontwerp zijn de-
finitieve vorm zal hebben gekregen; men zie de artikelen 827 en 827m van 
dat ontwerp. 

Artikel 808a. Evenals op het verzoek van artikel 700 tot verlof tot het leg-
gen van conservatoir beslag en op de verzoeken van de artikelen 658, 666 en 
672 betreffende verzegeling, ontzegeling en boedelbeschrijving, zijn ook op 
het onderhavige artikel de regels van de twaalfde titel van het Eerste Boek 
(artikelen 429a e.v.) van toepassing. In overeenstemming daarmee is de 
term «vragen» in het huidige eerste lid vervangen door: verzoeken. Het 
tweede lid is voorts geschrapt, omdat het overbodig is, naast de algemene 
regel van artikel 429f. Daartegenover is een nieuw tweede lid opgenomen 
dat hogere voorziening tegen een krachtens dit artikel verleend verlof uit-
sluit. Men zie de vergelijkbare artikelen 658 lid 1, 672 lid 1 en 700 lid 2, alsme-
de deze toelichting bij de artikelen 429a-429t. 

Voor wat de maatregelen van verzegeling en boedelbeschrijving betreft, 
moge hier worden herinnerd aan de laatste alinea van deze memorie onder 
Algemeen bij de Tweede Titel van het Derde Boek. 

Artikel 808b. Dit artikel is reeds grotendeels toegelicht in de algemene op-
merkingen bij de artikelen 808a-808j. Bij het maritaal beslag past uiteraard 
niet dat melding gemaakt zou moeten worden van het bedrag van een be-
paalde vordering of van een geschat maximum bedrag, zoals geldt volgens 
de artikelen 700 lid 2 en 719 lid 1, alsmede bijvoorbeeld in het in artikel 712 
van overeenkomstige toepassing verklaarde artikel 457. De desbetreffende 
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voorschriften zijn daarom in het eerste lid buiten toepassing verklaard. Daar-
uit vloeit tevens voort dat bij de toepassing van artikel 456a lid 2 het «bedrag 
van de vordering waarvoor het bedrag ligt» bij het onderhavige beslag geen 
rol kan spelen. 

Met het vorenstaande houdt ook verband de bepaling in het tweede lid be-
treffende artikel 444b, die is overgenomen uit het huidige derde lid van arti-
kel 808b. 

Tenslotte wordt uitdrukkelijk bepaald dat voor de toepassing van de arti-
kelen 700 e.v. de vordering tot opheffing van de gemeenschap als hoofdzaak 
wordt aangemerkt. Dit is van belang voor de termijn waarbinnen deze 
hoofdzaak aanhangig moet worden gemaakt (artikel 700 lid 3), voor het ver-
val van het beslag als de hoofdzaak wordt afgewezen (artikel 704 lid 2) en 
voor mededelingen die omtrent het aanhangig zijn of maken van de hoofd-
zaak aan derden moeten worden betekend (artikelen 715 lid 2 en 721). 

Artikel 808c. Dit artikel, dat de bewijslast betreft, is ongewijzigd gebleven. 

Artikel 808d. Dit artikel is reeds ter sprake gekomen bij de algemene op-
merkingen betreffende de artikelen 808a-808j. Voor wat betreft toedeling 
aan de andere echtgenoot behoort het beslag volgens het eerste lid niet pas 
door de levering aan deze te vervallen. Door de toedeling verliest immers de 
beslagleggende echtgenoot reeds zijn recht op het toegedeelde; men verge-
lijke ook het nieuwe artikel 733 lid 2. Maar de beslaglegger zelf is voor wat 
betreft de hem toegedeelde goederen pas veilig na de levering, bedoeld in 
artikel 3.7.1.14a Nieuw B.W. Daarom iste zijnen aanzien dit laatste tijdstip 
gekozen. 

Het tweede lid sluit alleen de toepassing uit van artikel 704 lid 1 en van de 
daarmee verband houdende bepalingen die vervolgens worden opgesomd. 
Artikel 704 lid 2 is wèl van toepassing; zie het slot van de toelichting bij arti-
kel 808b. 

Artikel 808e. Dit artikel komt in de plaats van het huidige artikel 808e lid 3. 
Indien het vonnis waarbij de gemeenschap is opgeheven en dat in kracht 
van gewijsde is gegaan, aan de derde is betekend, zal deze verklaring moe-
ten doen omtrent de vorderingen en zaken die door het beslag zijn getroffen. 
In zoverre kan worden gezegd dat het onderhavige beslag door de beteke-
ning van het vonnis in de executoriale fase komt. De artikelen 476a-477a zijn 
van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de termijn van ar-
tikel 476a lid 1 begint te lopen vanaf de betekening van het vonnis. Aan de 
derde moet hieromtrent in het exploit mededeling worden gedaan. Men ver-
gelijke artikel 723, dat hier niet van toepassing is, nu het aanknoopt bij de be-
tekening van artikel 704 lid 1 en daarom in artikel 808d lid 2 eveneens buiten 
toepassing is verklaard. 

Van een verdergaande executie kan in dit stadium echter nog geen sprake 
zijn. Deze komt immers pas aan de orde als de opheffing van de gemeen-
schap tevens tot een verdeling heeft geleid. Het tweede lid van artikel 808e 
bepaalt daarom thans dat de derde op verlangen van de deurwaarder aan 
zijn verdere verplichtingen voldoet, naar gelang dit voor de afwikkeling van 
de verdeling nodig is. Hierbij denke men niet alleen aan toedeling en leve-
ring als bedoeld in artikel 808d lid 1, maar ook aan afgifte of terbeschikking-
stelling van goederen teneinde deze te verkopen om tot verdeling van op-
brengstte komen overeenkomstig artikel 3.7.1.14 lid 2 onder c Nieuw B.W. 

Artikel808f. Het derde lid van artikel 505 lid 3 behoort in geval van mari-
taal beslag niet van toepassing te zijn. Het ziet immers alleen op het geval 
dat een geldcrediteur die beslag heeft gelegd, staat tegenover de koper van 
de onroerende zaak of een hypotheekhouder. De bescherming die deze laat-
sten in het belang van een vlot lopend rechtsverkeer wordt gegeven, be-
hoort niet ook te gaan ten koste van de echtgenoot die opheffing van de ge-
meenschap vordert en in verband daarmee op de gemeenschapsgoederen 
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beslag legt om zich te beschermen onder meer tegen de geldcrediteuren, je-
gens wie de andere echtgenoot schulden dreigt aan te gaan; men zie artikel 
808h, eerste lid. 

Artikel 808g. Dit artikel stemt geheel overeen met het huidige artikel 808h. 

Artikel808h. Dit artikel stemt overeen met het huidige artikel 828j. Uit al-
gemene regels betreffende beslag vloeit reeds voort dat het maritaal beslag 
wel gelegd kan worden op goederen waarop reeds beslag ligt en dat na het 
maritaal beslag opnieuw beslag gelegd kan worden voor schulden die niet 
onder de omschrijving van het eerste lid vallen. In het huidige recht zou men 
daaromtrent wellicht kunnen twijfelen, nu niet bij alle beslagen het leggen 
van een volgend beslag is toegelaten; men zie met name het huidige artikel 
457. In de regeling, voorgesteld in het onderhavige ontwerp, is dit echter an-
ders: het nieuwe artikel 457 laat uitdrukkelijk volgende beslagen toe. 

Is ten tijde van het leggen van het maritale beslag reeds beslag gelegd of 
wordt naderhand beslag gelegd voor een schuld die niet onder de omschrij-
ving van het eerste lid valt, dan kan deze beslaglegger de executie voortzet-
ten en is artikel 808h lid 2 van toepassing. De redactie daarvan is aangepast 
aan de terminologie van de nieuwe artikelen 480 e.v. 

Artikel 835. Men zie deze memorie bij de artikelen 52-55, punt 6. 

Artikelen 839 lid 2, 845 lid2 en 852 lid 1. Deze artikelen zijn aangepast aan 
de terminologie van Boek 6 Nieuw B.W.; men zie de Inleidende opmerkin-
gen bij deze memorie, punt 5. 

Artikel 991. Dit artikel moet vervallen in verband met het nieuwe artikel 
438. 

Artikel 998. Dit artikel is aangepast aan de in dit ontwerp voorgestelde 
aanvulling bij artikel 429a. Hier moge naar de toelichting bij dit artikel wor-
den verwezen. Opmerking verdient nog dat het thans in dit artikel vermelde 
artikel 288 zal vervallen in verband met het nieuwe artikel 4.4.4.1 dat dezelf-
de materie regelt. Uit artikel 339 lid 4 volgt dat de vordering van artikel 337 
tot een arrest en niet tot een beschikking leidt. 

Algemene slotbepaling. Het eerste lid is aangepast aan de gewijzigde re-
dactie van artikel 443 en het vervallen van art. 758. 

HOOFDSTUK II. WIJZIGING VAN DE WET OP DE RECHTERLIJKE 
ORGANISATIE 

Artikel 39. De bevoegdheid vervat onder 1° is geschrapt. Zij betrefteen 
aansprakelijkheid krachtens onrechtmatige daad die met de regeling van ti-
tel 6.3 moeilijk te verenigen is en ook overigens niet meer in de huidige tijd 
past. In de praktijk wordt deze regel dan ook herhaaldelijk over het hoofd ge-
zien. Als een voorbeeld daarvan mag worden vermeld H.R. 10 maart 1972, 
N.J. 1972, 278, waarin het hoger beroep voor het Hof vermoedelijk niet ont-
vankelijk had moeten worden verklaard. 

Artikel40. Nu in titel 6.3 Nieuw B.W. geen afzonderlijke regeling betref-
fende belediging meer voorkomt, dient ook de onderhavige bijzondere regel 
op dit punt te vervallen. Over de moeilijkheden die de huidige regeling in de 
praktijk geeft zie men de toelichting van het driemanschap bij artikel 6.3.18, 
p. 704-705. 

Artikelen 41 en 42. In het eerste lid van deze artikelen heeft telkens een 
voor zichzelf sprekende terminologische aanpassing aan artikel 3.1.1.2 
Nieuw B.W. plaatsgevonden. 

Het tweede lid van beide artikelen is geschrapt in verband met de in het 
onderhavige ontwerp voorgestelde nieuwe artikelen 52 e.v. 
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Artikel 43. Nu als gevolg van invoering van titel 7.15 Nieuw B.W. de figuur 
van de dading verdwijnt, diende de aanhef van lid 1 van het onderhavige ar-
tikel te worden aangepast. Dit is geschied door verwijzing naar de regel die 
in dit ontwerp wordt voorgesteld voor de vatbaarheid van arbitrage, waar-
mee de onderhavige figuur onmiskenbaar gelijkenis vertoont; men zie arti-
kel 620 en de toelichting daarbij. 

Artikel 53. Nu in het Nieuw B.W. en krachtens het onderhavige ontwerp 
tevens in de artikelen 126 e.v. Rv. het onderscheid tussen persoonlijke, zake-
lijke en gemengde rechtsvorderingen vervalt, moest ook de redactie van dit 
artikel daaraan worden aangepast. Men lette erop dat het onderscheid tus-
sen persoonlijke en zakelijke vorderingen nog wèl een rol speelt bij artikel 
38. Een rechtsvordering als bedoeld in bijv. artikel 5.1.4 Nieuw B.W. (revindi-
catie) moet dus in overeenstemming met wat in het huidige recht geldt, wor-
den aangebracht voor de rechtbank, ongeacht de waarde van de zaak. 

Artikel 54. De bepaling onder 2° vervalt in verband met het vervallen van 
de afzonderlijke bezitsacties in het Nieuw B.W. Men zie ook deze memorie bij 
de artikelen 130-132 en 250 Rv., waar eveneens op bezitsacties betrekking 
hebbende bepalingen zijn geschrapt. 

Artikel 55. Dit artikel is, evenals artikel 43, aangepast aan het vervallen 
van de figuur van de dading. Het bevat thans een redactie, vergelijkbaar met 
die van het nieuwe artikel 329 Rv. Voor de verhouding tot artikel 398 onder 2° 
Rv. moge naar deze memorie bij dat artikel worden verwezen. 

Evenals in artikel 53 moest voorts ook hier de vermelding van «personele, 
zakelijke en gemengde» rechtsvorderingen vervallen. 

HOOFDSTUK III. WIJZIGING VAN DE FAILLISSEMENTSWET 

Artikel 7. Dit artikel is, evenals artikel 93, aangepast aan de artikelen 658 
e.v. Rv., zoals deze in het onderhavige wetsontwerp worden voorgesteld. De 
verzegeling geschiedt thans door een notaris. 

Artikel 21. De voorgestelde wijziging vloeit voort uit de voorgestelde re-
dactie van artikel 447 Rv., waar de «toerusting» van «krijgslieden» is verdwe-
nen, nu zij is opgegaan in het nieuwe artikel 436, en uit het vervallen van het 
huidige artikel 756 onder 3° Rv. Bij de term «krijgsmacht» zie men artikel 195 
Grondwet. De toevoeging van een nieuw 6° lid vloeit voort uit het nieuwe ar-
tikel 60c; men zie de toelichting daarbij. 

Artikel 33. Ter aanvulling van het in het onderhavige ontwerp vernieuwde 
beslagrecht zijn aan het tweede lid twee zinnen toegevoegd. Deze hebben 
betrekking op het volgende. In het huidige recht pleegt men aan te nemen 
dat beslagen die door het tweede lid zijn vervallen, herleven, indien de fail-
lietverklaring na verzet, hoger beroep of cassatie wordt vernietigd, maar niet 
wanneer het faillissement een einde neemt door opheffing wegens gebrek 
aan baten; men zie Polak-Polak, blz. 123, noot 2, en de daar geciteerde recht-
spraak. Hier ligt een mogelijkheid tot manipulaties die niet verwaarloosd 
mag worden. Indien een boedel die geheel of ten dele bestaat uit beslagen 
goederen - wellicht als gevolg van onjuiste voorlichting van de curator door 
de schuldenaar of een andere belanghebbende - onvoldoende wordt geoor-
deeld om het faillissement door te zetten, kunnen die goederen immers na 
de opheffing worden vervreemd of bezwaard, voordat de schuldeiser op-
nieuw beslag heeft gelegd. Het is dan ook niet uitgesloten dat het faillisse-
ment wordt uitgelokt juist om dit te bereiken. Het verdient aanbeveling aan 
deze mogelijkheid een einde te maken, zoals in de eerste van de beide voor-
gestelde zinnen geschiedt. 
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De tweede van deze zinnen bevat een voor zichzelf sprekende aanvulling 
voor het geval van een beslag op een registergoed dat intussen op bevel van 
de rechter-commissaris is doorgehaald. 

Indien het om een conservatoir beslag gaat en de faillietverklaring is uitge-
sproken vóórdat de hoofdzaak was ingesteld, zal de beslaglegger op grond 
van artikel 700 lid 3 Rv., als voorgesteld in het onderhavige ontwerp, een 
verlenging van de termijn voor de duur van het faillissement kunnen vragen. 

Artikel34. De begrippen «roerend» en «onroerend» hebben ingevolge ar-
tikel 3.1.1.2 nieuw B.W. alleen betrekking op zaken. Zij zijn hier derhalve niet 
op hun plaats en kunnen bovendien worden gemist. 

Artikel 35. In verband met de nieuwe regels van Boek 3 nieuw B.W. be-
treffende overdracht van goederen is dit artikel duidelijkheidshalve uitge-
breid tot alle groepen van goederen; men zie in dit verband de memorie van 
antwoord betreffende Boek 3, blz. 126, bovenaan. Het huidige tweede lid be-
treffende luchtvaartuigen is derhalve in het eerste lid opgegaan. In hoeverre 
voor schepen en luchtvaartuigen in dit verband bijzondere regeis nodig zijn, 
moet overigens nog in het kader van Boek 8 worden bezien. 

Het eerste lid spreekt van «levering». Daaronder valt ook de levering, ver-
eist voor vestiging of afstand van een beperkt recht (artikel 3.4.2.11) en voor 
de uitvoering van de verdeling van een gemeenschap (artikel 3.7.1.14a). Ook 
vestiging van een pand- of hypotheekrecht overeenkomstig de artikelen 
3.9.2.1, 3.9.2.2, 3.9.2.3, 3.9.2.3a en 3.9.4.1 valt hieronder. Krachtens artikel 
3.4.2.11 gaat het ook hier immers telkens om een levering in de zin van arti-
kel 3.4.2.2 lid 1. 

Bij de omschrijving «handelingen die voor een levering nodig zijn» 
vergelijke men artikel 3.5.14 lid 4. Men denke zowel aan inschrijving in de 
openbare registers van de akte, vereist voor de levering van registergoede-
ren, als aan de mededeling, in artikel 3.4.2.7 lid 1 voorgeschreven voor de le-
vering van rechten die tegen een of meer bepaalde personen worden uitge-
oefend, als bij voorbeeld aan de betekening, in de artikelen 86 lid 1 en 196 lid 
1 van Boek 2 B.W. voorgeschreven voor de levering van een aandeel op 
naam. 

Het tweede lid bevat een uitwerking van het eerste lid voor het geval van 
een levering van toekomstige goederen bij voorraad. Het gaat uit van de ge-
dachte dat de boedel niet moet kunnen worden benadeeld door een zodani-
ge levering van goederen die de schuldenaar op de dag van de faillietverkla-
ring zelf nog niet verkregen heeft. De regel moet vooral in verband worden 
gezien met de ruime schaal waarop in afdeling 3.9.2 nieuw B.W. het bij voor-
baat bezitloos verpanden van toekomstige goederen wordt toegelaten. Dit 
zou bezwaren gaan opleveren, als het pandrecht zelfs ten aanzien van na de 
faillietverklaring door de schuldenaar verkregen goederen nog werking zou 
hebben. 

Het tweede lid stelt aldus mede buiten twijfel wat van de zijde van de Re-
gering aan de Commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer is geantwoord 
bij het mondeling overleg betreffende Boek 3; zie het verslag daarvan, te-
vens eindverslag, blz. 19. 

Het tweede lid staat er niet aan in de weg dat krachtens artikel 3.5.4 roe-
rende zaken die aan een failliete commissionnair ten behoeve van diens op-
drachtgever worden geleverd niet in het faillissement van de commission-
nair vallen. Hetzelfde geldt als de voor de opdrachtgever bestemde zaak aan 
de curator wordt geleverd; zie de memorie van antwoord Boek 6, blz. 189, 
sub 3, en de toelichting op de nota van wijzigingen, Boek 3, blz. 26, bovenaan. 
Van «levering bij voorbaat» door de schuldenaar is hier immers geen sprake. 

Het tweede lid besluit met een uitzondering voor vruchten en beplantin-
gen die alleen daarom als «toekomstige» zaken zijn overgedragen, omdat zij 
nog niet afgescheiden waren. Deze bepaling sluit aan bij en beoogt aan de-
zelfde behoefte tegemoet te komen als de artikelen 3.9.2.2 lid 4 en 3.9.4.8b, 
tweede zin. 
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Het derde lid heeft betrekking op de vraag of, wanneer een levering als ge-
volg van het faillissement jegens de boedel onbevoegd is geschied, derden 
zich ten aanzien van deze onbevoegdheid op hun goede trouw kunnen be-
roepen. Voor wat betreft registergoederen vindt deze vraag beantwoording 
in artikel 3.1.2.7 lid 2 onder c nieuw B.W.,dat in de praktijk zal meebrengen 
dat een verkrijger die zich op onbekendheid met het faillissement beroept, 
niet wordt beschermd. Het derde lid geeft evenwel een andere regel ter zake 
van de bescherming op grond van goede trouw, neergelegd in de artikelen 
3.4.2.3a en 3.9.2.2a. Deze kan slechts worden doorbroken door de «bekend-
making» bedoeld in artikel 14 lid 3 F. De verkrijger van goederen als bedoeld 
in de artikelen 3.4.2.3a en 3.9.2.2a, die zich in de macht van de gefailleerde 
bevinden, dient niet reeds op grond van de enkele openbaarmaking van de 
faillietverklaring in het register van artikel 19 F. zijn beroep op goede trouw 
te verliezen, nu in verband met de aard van deze goederen publikatie in een 
register geheel buiten zijn gezichtskring zal liggen. Men vergelijke voor het 
huidige recht HR 18 april 1947, NJ 1948, 447, en Polak-Polak, blz. 65 en 109. 

Met lette erop dat het derde lid alleen ziet op een verkrijging van de schul-
denaar. Wordt het goed door de verkrijger aan een derde geleverd of ver-
pand, dan zijn de artikelen 3.4.2.3a en 3.9.2.2a zonder beperking van toepas-
sing. Ook in dit opzicht bestaat verschil met wat geldt bij registergoederen, 
waarvan ook latere verkrijgers zich niet op onbekendheid met het faillisse-
ment kunnen beroepen. 

Artikel 35a. Dit artikel vormt een aanvulling op artikel 6.5 3.4 nieuw B.W. 
Het gaat er, in overeenstemming met de memorie van antwoord op dat arti-
kel, blz. 222, eerste alinea, van uit dat een beding als daar bedoeld in geval 
van faillissement van de schuldenaar in beginsel ook aan de curator kan 
worden tegengeworpen. Is het echter op de dag van de faillietverklaring nog 
niet ingeschreven, dan kan het door de curator worden doorbroken in dier 
voege dat hij het registergoed waaraan het beding is verbonden, vrij van het 
beding kan verkopen. Hij behoeft dit evenwel niet te doen. Men denke aan 
het geval dat het goed met instandhouding van het beding meer opbrengt in 
verband met een tegenprestatie als bedoeld in artikel 6.5.3.4 lid 4. 

Artikel 35 b. Deze nieuwe bepaling houdt verband met artikel 7.3.3 uit het 
voorontwerp inzake de schenkingsovereenkomst in titel 3 van het zevende 
Boek van het nieuwe BW. Het is de bedoeling dat deze titel gelijktijdig met 
Boek 4 van dat wetboek in werking zal treden, met name omdat artikel 7.3.3 
een regeling omtrent de schenking bij dode bevat. Lid 4 van genoemd artikel 
houdt in dat zulk een schenking voor de toepassing van het in Boek 4 betref-
fende inkorting en vermindering bepaalde als een legaat wordt aangemerkt. 
Dit brengt mee dat de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis bij 
voorbeeld in geval van vereffening van de nalatenschap pas kan worden na-
gekomen nadat alle andere schulden der nalatenschap dan legaten zijn vol-
daan. 

Er bestaat aanleiding toe een faillissementsregeling met vergelijkbaar ef-
fect te treffen voor giften onder opschortende voorwaarde of tijdsbepaling 
in het algemeen, temeer omdat bepaalde handelingen, zoals verblijvingsbe-
dingen in de praktijk afhankelijk plegen te worden gesteld van het intreden 
van de dood of het faillissement van een der partijen. Zulk een gift kan vol-
gens het bestaande recht slechts worden vernietigd indien de schenker op 
het tijdstip van de toezegging der gift wist dat daarvan benadeling der 
schuldeisers het gevolg zou zijn, en ook het nieuwe artikel 42 stelt voor de 
faillissementspauliana in het algemeen dit vereiste. Doch bij giften onder 
voorwaarde of tijdsbepaling zal deze wetenschap dikwijls nog niet bestaan 
op het ogenblik waarop de schenker zich verbond, terwijl het toch tegenover 
de (gewone) schuldeisers niet redelijk is dat de giften moeten worden vol-
daan, wanneer de schenker ten tijde van de vervulling van de voorwaarde of 
tijdsbepaling failliet is. Anderzijds is het tegenover de begiftigde niet onre-
delijk dat de gift onder deze omstandigheden haar effect mist; in ons recht 
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geniet in het algemeen hij die om niet verkrijgt, veelal minder bescherming 
dan degene die een tegenprestatie verricht of heeft verricht. 

In het onderhavige artikel is deze gedachte neergelegd; de redactie is al-
dus gekozen dat giften die van een ten tijde der faillietverklaring nog niet 
vervulde voorwaarde of tijdsbepaling afhankelijk zijn gesteld, ook niet voor 
verificatie in aanmerking komen. 

Er zij nog aan herinnerd dat het begrip «gift» in het nieuwe Burgerlijk Wet-
boek ruimer is dan «schenking»: zie artikel 7.3.12 van het voorontwerp inza-
ke de schenkingsovereenkomst. In de toelichting op deze bepaling wordt on-
der meer vermeld dat onder het ruimere begrip ook valt het z.g. negotium 
mixtum cum donatione, dat wil zeggen de rechtshandeling die slechts ten 
dele de strekking heeft van verrijking van een ander ten koste van het eigen 
vermogen. Voor het onderhavige artikel brengt dit mede dat zulk een rechts-
handeling ook slechts voor dat deel niet tegen de boedel werkt. 

Voorts lette men erop dat het artikel niet van toepassing is, wanneer het 
gaat om een overeenkomst ter versterking van een natuurlijke verbintenis, 
ook als deze overeenkomst er een om niet is. Men zie artikel 6.1.1.5 leden 2 
en 3 nieuw BW. 

Artikel 36. Aan de regel die dit artikel thans bevat, is geen behoefte naast 
artikel 3.11.16 nieuw BW. Wel bestaat behoefte aan een algemene regel die 
buiten twijfel stelt dat het faillissement leidt tot verlenging van verjaringster-
mijnen en door de rechter ambtshalve toe te passen vervaltermijnen; men 
zie voor het huidige recht HR 23 oktober 1953, NJ 1954, 2. Het voorgestelde 
artikel sluit aan bij de regeling die artikel 3.11.19 voor andere gevallen van 
verlenging geeft. 

Voor wat de vervaltermijnen betreft, is met de woorden «van rechtswege 
aanvangende» tot uiting gebracht dat het artikel niet geldt voor termijnen 
die door de wederpartij aan de schuldenaar gesteld zijn, zoals die bedoeld in 
het volgende artikel, noch voor termijnen die door de rechter zijn gesteld, bij 
voorbeeld uit hoofde van artikel 616 Rv., als in het onderhavige ontwerp 
voorgesteld. 

Artikel 36a. In het nieuw BW zijn vele bepalingen opgenomen, die de 
mogelijkheid openen aan een ander een redelijke termijn te stellen waarbin-
nen deze een bevoegdheid dient uit te oefenen of tussen verschillende hem 
ten dienste staande bevoegdheden moet kiezen op.straffe van verlies van 
een of meer van deze bevoegdheden. Men zie bij voorbeeld de artikelen 
3.2.18 lid 2, 3.3.8 lid 4, 3.4.2.3a lid 4, 3.4.2.3b lid 3, 6.1.8.7 lid 1 en 6.1.8.13. Na 
de faillietverklaring zullen dergelijke termijnen niet aan de schuldenaar, 
maar aan de curator moeten worden gesteld; men zie het in het onderhavige 
ontwerp voorgestelde artikel 99 lid 2 F. Denkbaar is echter ook dat de termijn 
aan de schuldenaar vóór diens faillietverklaring is gesteld, maar daarna zou 
aflopen. 

In het algemeen doet zich hier geen bijzondere moeilijkheid voor. Zo zal 
degene die aan de schuldenaar een redelijke termijn heeft gesteld om als-
nog na te komen, met gelijktijdige ingebrekestelling voor het geval hij daar-
aan niet voldoet en aankondiging dat hij voor dat geval vervangende scha-
devergoeding vordert of de overeenkomst ontbindt, bij gebreke van een tij-
dige reactie ook de curator hieraan kunnen houden. In beginsel behoort het 
feit dat de schuldenaar zijn bevoegdheden niet tijdig uitoefent of de curator 
daartoe niet in staat stelt, immers voor rekening van de boedel te komen. 

Voor twee van de voormelde termijnen is evenwel een bijzondere regel in 
andere zin nodig geacht. In de eerste plaats geldt dit voor de termijn van arti-
kel 3.2.18 lid 2, gesteld aan de schuldenaar ter zake van diens bevoegdheid 
een overeenkomst te vernietigen, bij voorbeeld op grond van een wilsge-
brek als bedrog, bedreiging, misbruik van omstandigheden of dwaling. Deze 
bevoegdheid behoort niet verloren te kunnen gaan doordat de curator niet 
tijdig van de gestelde termijn op de hoogte is gekomen. Men bedenke dat 
degene die de termijn stelt, vaak ter zake van de oorzaak van de vernietig-

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16 593, nr. 3 140 



baarheid een verwijt zal treffen en het niet redelijk is hem dan te laten profi-
teren van het feit dat de door hem gestelde termijn als gevolg van de faillis-
sementssituatie ongebruikt verstrijkt. 

Soortgelijke overwegingen gelden voor de termijn van artikel 6.1.8.13, die 
door een schuldenaar die in de nakoming van zijn verbintenis is tekortge-
schoten, aan zijn schuldeiser kan stellen, opdat deze hem niet eindeloos in 
het onzekere kan laten omtrent de verdere afwikkeling van de gevolgen van 
zijn wanprestatie. 

Voor beide gevallen is bepaald dat de gestelde termijn voortloopt voor zo-
ver dit redelijkerwijze noodzakelijk is om de curator in staat te stellen zijn 
standpunt te bepalen. Aangezien voor de wederpartij vaak niet duidelijk zal 
zijn of de curator van de gestelde termijn op de hoogte is en voorts denkbaar 
is dat de curator op zijn beurt voor zijn besluit meer tijd neemt dan nodig is, 
is buiten twijfel gesteld dat de wederpartij opnieuw aan de curator een rede-
lijketermijn om zich uitte laten kan stellen. 

Artikel 37, Algemeen. Dit artikel diende opnieuw te worden bezien tegen 
de achtergrond van de artikelen 6.5.4.6-21 nieuw BW. die de ontbinding 
van overeenkomsten in het algemeen betreffen en van de andere bepalin-
gen betreffende de gevolgen van niet-nakoming van verbintenissen, groten-
deels te vinden in afdeling 6.1.8. 

Vooropgesteld moet worden dat de artikelen 6.5.4.6.21 veel beter dan het 
huidige artikel 1302 BW op de faillissementssituatie zijn afgestemd. De ont-
binding geschiedt door een enkele schriftelijke verklaring (artikel 6.5.4.8). Zij 
kan ook geschieden, als de curator niet kan nakomen door overmacht (arti-
kel 6.5.4.6). Zij kan bestaan in een evenredige vermindering van de weder-
zijdse prestaties (artikel 6.5.4.10). Zij heeft geen terugwerkende kracht (arti-
kel 6.5.4.9) en ook geen zakelijke werking (artikel 6.5.4.14 in verbinding met 
artikel 6.5.4.9). Zolang geen ontbinding plaatsvindt, kan de schuldeiser de 
nakoming opschorten op grond van artikel 6.5.4.4. De ontbinding kan plaats-
vinden op grond van een tevoren reeds vaststaande toekomstige niet-nako-
ming (artikel 6.1.8.5; zie ook artikel 6.1.6.10 onder a). 

Verder is van belang dat in het stelsel van het nieuw BW het aan de schuld-
eiser is om uit te maken welke van de bevoegdheden die hij aan de niet-na-
koming ontleent, hij in het gegeven geval wil gebruiken, waartegenover de 
schuldenaar hem kan dwingen om binnen een redelijke termijn te kiezen; zie 
de artikelen 6.1.8.11 en 6.5.4.6 in verbinding met artikel 6.1.8.13 en ook de ar-
tikelen 7.1.3.1.-4. 

Ook tegen deze nieuwe achtergrond is aan een bepaling als artikel 37 be-
hoefte. Ook hier moet er immers voor de wederpartij van de gefailleerde een 
middel zijn om enerzijds de curator te dwingen zich uit te laten over de vraag 
of hij een aan beide zijden nog geheel of ten dele niet nagekomen overeen-
komst gestand wil doen, en anderzijds, zo de curator verklaart tot gestand-
doening bereid te zijn, zekerheid te hebben dat de overeenkomst door deze 
inderdaad zal worden nagekomen. Wel dient het artikel thans enigszins an-
ders te worden opgezet. 

Lid 7. Het nieuwe eerste lid vat de eerste zin en het eerste deel van de 
tweede zin van het huidige eerste lid in één bepaling samen. Volgens deze 
bepaling verliest de curator het recht nakoming te vorderenNils hij zich niet 
binnen de hem gestelde redelijke termijn bereid verklaart de overeenkomst 
gestand te doen. Derhalve wordt het huidige stelsel van ontbinding van 
rechtswege verlaten. Er is geen reden waarom de wederpartij niet ook in ge-
val van faillissement de keuze zou worden gelaten of hij, indien de curator 
niet wil nakomen, gehele of gedeeltelijke ontbinding met aanvullende scha-
devergoeding dan wel vervangende schadevergoeding wenst. De bevoegd-
heid tot ontbinding of tot omzetting in een vordering tot vervangende scha-
devergoeding komt hem toe terstond nadat de termijn ongebruikt is verstre-
ken en daardoor vaststaat dat de curator zijnerzijds niet zal nakomen; men 
zie ook de artikelen 6.1.6.10 onder a en 6.1.8.5. De curator kan zich zekerheid 
omtrent de bedoelingen van de wederpartij verschaffen door aan deze de 
termijnvan artikel 6.1.8.13 te stellen. 
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Aandacht verdient dat ook par. 17 van de duitse Konkursordnung, die voor 
artikel 37 model heeft gestaan, niet tot ontbinding van rechtswege leidt, 
maar alleen tot verval van de nakomingsvordering van de curator. 

Voorts is in het nieuwe eerste lid ook in zoverre van het huidige recht afge-
weken dat de vaste termijn van acht dagen is vervangen door een naar ge-
lang van de omstandigheden korter of langer te stellen «redelijke termijn». 
In de praktijk is de voormelde termijn van acht dagen veelal aanzienlijk te 
kort, terwijl zij in enkele voor de wederpartij spoedeisende gevallen juist 
weer onnodig lang is. Het ligt voor de hand dat voor het geval van een fluit-
ketel niet dezelfde termijn op zijn plaats is als voor het geval van een mam-
moettanker. Gekozen is daarom voor hetzelfde stelsel als in het nieuw B.W. 
is neergelegd in bepalingen als die van artikel 3.2.18 lid 2, 3.3.8 lid 4, 3.4.2.3a 
lid 4,3.4.2.3b lid 3 en het reeds vermelde artikel 6.1.8.13. In het algemeen zal 
er van mogen worden uitgegaan dat degene aan wie een termijn is gesteld 
waarvan hij meent dat zij niet redelijk is, zich vóór de afloop daarvan tot de 
wederpartij dient te wenden en deze dient mede te delen hoeveel tijd hij dan 
wèl voor zijn beslissing behoeft. Wanneer men dit in het oog houdt, is van 
het nieuwe stelsel ook in het geval van faillissement geen onaanvaardbare 
mate van onzekerheid te vrezen. 

Voor een goed begrip van het nieuwe eerste lid verdient voorts het vol-
gende aandacht. Van het huidige artikel 37 wordt wel gezegd dat het «niet 
terugwerkt». Daarmee wordt echter iets anders bedoeld dan in artikel 6.5.4.9 
nieuw BW met het ontbreken van terugwerkende kracht. Bij artikel 6.5.4.9 
wordt bedoeld dat pas op het tijdstip van de ontbinding de gevolgen van die 
ontbinding intreden, onder welke gevolgen ook zijn die van artikel 6.5.4.14: 
het ontstaan van persoonlijke vorderingen tot ongedaanmaking van wat al 
ter uitvoering van de overeenkomst is geschied. Bij het huidige artikel 37 
daarentegen ontstaan dergelijke vorderingen juist niet, behoudens wellicht 
in het geval dat de gefailleerde een prestatie had verricht, waarvoor hij nog 
geen (volledige) tegenprestatie had ontvangen. Met het ontbreken van te-
rugwerkende kracht is bij artikel 37 dus in wezen bedoeld: partiële ontbin-
ding. 

In het stelsel van het nieuwe eerste lid is dit eveneens mogelijk, maar is 
evenmin uitgesloten dat de wederpartij een reeds ten dele uitgevoerde over-
eenkomst, nadat de curator de termijn heeft laten verstrijken, volledig ont-
bindt. Boven werd daarop reeds de aandacht gevestigd. In het algemeen zal 
dit door het ontbreken van zakelijke werking en de mogelijkheid van verreke-
ning overeenkomstig artikel 53 geen groot verschil maken. De vordering tot 
ongedaanmaking tegen de boedel zal immers slechts een persoonlijke vor-
dering zijn (afgezien van het geval van een eigendomsvoorbehoud of het re-
clamerecht van afdeling 7.1.8). Maar in bepaalde gevallen kan volledige ont-
binding voor de wederpartij toch voordeliger uitkomen, met name wanneer 
zij zich, voor wat betreft de op haarzelf rustende verplichting tot ongedaan-
making, op overmacht kan beroepen, hetgeen het nieuw BW toelaat; men zie 
artikel 6.5.4.16. 

Zowel voor een eventuele vordering tot ongedaanmaking als voor een 
eventuele vordering tot aanvullende of vervangende schadevergoeding zal 
de wederpartij als concurrent schuldeiser in het faillissement kunnen opko-
men. Voorgesteld wordt dit voor alle gevallen uitdrukkelijk te bepalen in een 
nieuw artikel 37a. 

Ter toelichting van al hetgeen hierboven is uiteengezet, kan de werking 
van artikel 37, eerste lid, tegen de achtergrond van Boek 6 aan de hand van 
het volgende voorbeeld worden geïllustreerd. 

De schuldenaar heeft vóór de faillietverklaring een koopovereenkomst ge-
sloten, volgens welke de gekochte zaken hem in drie partijen zullen worden 
geleverd. De eerste partij wordt vóór de faillietverklaring geleverd en beant-
woordt aan de overeenkomst. De tweede partij wordt eveneens voordien ge-
leverd, maar de schuldenaar heeft over deze zaken klachten. De derde partij 
is op het tijdstip van de faillietverklaring nog niet geleverd en hoefde dit ook 
niet te zijn. De eerste partij is betaald, de tweede en derde nog niet. 
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De wederpartij kan nu aan de curator de termijn van artikel 37 stellen ter 
zake van de nog niet betaalde termijnen. De curator zal deze niet terstond be-
hoeven te betalen (de betaling van de tweede termijn kan hij opschorten 
met een beroep op de beweerde wanprestatie van de wederpartij ter zake 
van de tweede partij zaken, de derde met een beroep op het feit dat de derde 
partij zaken nog niet geleverd is), maar hij zal wel terstond zekerheid moeten 
stellen, wil hij op nakoming aanspraak kunnen blijven maken (dat wil zeggen 
op herstel overeenkomstig artikel 7.1.3.2 van de tekortkoming ter zake van 
de tweede partij en op levering van de derde partij). Verklaart de curator zich 
niet tijdig bereid, dan zal de wederpartij zich op het standpunt kunnen stellen 
dat de wanprestatie aan de zijde van de boedel bij voorbaat vaststaat (artikel 
7.1.6.2; zie ook de artikelen 6.1.6.10 onder a en 6.1.8.5) en kunnen kiezen tus-
sen ontbinding en vervangende schadevergoeding. Of ontbinding ter zake 
van de derde partij voordeliger voor haar is, zal vooral een kwestie zijn van 
het prijsverloop; men zie echter artikel 6.5.4.21. Ten aanzien van de tweede 
partij zal zij er voorts rekening mee moeten houden dat zij door ontbinding 
slechts een persoonlijke vordering tot teruglevering daarvan verkrijgt uit ar-
tikel 6.5.4.14. 

Dat kan een reden zijn om niet te ontbinden, maar te volstaan met het in-
dienen ter verificatie van de vordering tot nakoming van de tweede termijn 
met schadevergoeding, aangenomen dat de klachten ter zake van deze partij 
ongegrond blijken. Maar in het geval dat ter zake van de tweede partij nog 
het recht van reclame kan worden uitgeoefend of zij onder eigendomsvoor-
behoud is geleverd, zal de wederpartij wellicht goed doen ook te dien aan-
zien te ontbinden. Of ook een algehele ontbinding mogelijk is, zal afhangen 
van de samenhang tussen de drie prestaties. Is bij voorbeeld de waarde van 
de drie partijen tezamen groter dan de optelsom van de waarden van de 
drie afzonderlijke partijen, dan is denkbaar dat de partiële wanprestatie aan 
de zijde van de boedel toch een algehele ontbinding rechtvaardigt. 

Naast artikel 37 kan de wederpartij ook artikel 6.1.8.13 hanteren, met name 
als zij de klachten ter zake van de tweede partij als juist zou erkennen. Zij kan 
aldus, eventueel tezamen met de termijnstelling van artikel 37, de curator 
sommeren zich uitte laten wat hij terzake van deze wanprestatie denkt te 
doen. De curator kan te dier zake dan weer kiezen tussen gedeeltelijke ont-
binding (alleen ter zake van de tweede partij of wellicht mede ter zake van de 
derde), algehele ontbinding (bij voldoende samenhang tussen de drie pres-
taties) en verschillende vormen van herstel (artikel 7.1.3.2) of vervangende 
schadevergoeding. Laat de curator zich niet uit, dan kan hij nog slechts ver-
vangende schadevergoeding vorderen, tenzij de wederpartij zich te dier zake 
op overmacht mocht beroepen. 

Omgekeerd kan de curator, als deze niet tot nakoming bereid is, aan de 
wederpartij de termijn van artikel 6.1.8.13 stellen. Reageert deze niet, dan zal 
zij geen nakoming meer kunnen vragen, maar wel vervangende schadever-
goeding, waarbij de eventuele schade die de boedel door de gebreken van 
de tweede partij lijdt, in mindering zullen moeten worden gebracht door ver-
rekening overeenkomstig artikel 53. 

Bij het voorgaande is nog één complicatie achterwege gelaten, namelijk 
de mogelijkheid dat de betaling van de eerste partij door de curator op 
grond van artikel 47 wordt aangetast. Dit is evenwel onverenigbaar met een 
bereidverklaring door de curator tot nakoming overeenkomstig artikel 37. 
Hantering van artikel 47 zal er immers toe leiden, dat aan de zijde van de 
boedel wanprestatie wordt gepleegd, waaraan de wederpartij de rechten 
kan ontlenen die Boek 6 nieuw BW hem te dier zake toekent. In deze situatie 
komt men aan artikel 37 niet meer toe. 

Lid2. Het nieuwe tweede lid komt zakelijk overeen met deslotzinsnede 
van het huidige eerste lid. 

Lid 3. Het nieuwe derde lid komt zakelijk overeen met het huidige tweede 
lid. 
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Artikel37a. Dit artikel bepaalt dat men voor de daarin omschreven vor-
deringen als concurrent schuldeiser in het faillissement kan opkomen, zoals 
in het huidige recht reeds wordt aangenomen. Onder het nieuw BW zou op 
dit punt echter twijfel kunnen ontstaan. De vorderingen tot ongedaanmaking 
na ontbinding van de overeenkomst vloeien daar immers voort uit artikel 
6.5.3.14 en niet, zoals in het huidige recht, uit de terugwerkende kracht van 
de ontbinding. Iets dergelijks geldt voor de vordering tot vervangende scha-
devergoeding ontstaan als gevolg van naderhand onmogelijk worden van 
nakoming of door omzetting overeenkomstig artikel 6.1.8.11. Voor het geval 
van vernietiging springt deze moeilijkheid minder in het oog, nu ook in 
het nieuw BW de vernietigde overeenkomst in beginsel met terugwerkende 
kracht vervalt. Maar hier zouden zich zonder de onderhavige bepaling soms 
problemen kunnen voordoen, met name in geval van toepassing van artikel 
3.2.17b in dier voege dat in plaats van vernietiging een uitkering in geld 
wordt opgelegd of dat aan de vernietiging geheel of ten dele terugwerkende 
kracht wordt ontzegd. 

Artikel 38. De aanhef is aangepast aan de invoeging van het vorige artikel. 

Artikelen 42-51. Deze artikelen zijn in hun geheel opnieuw bezien in ver-
band met de artikelen 3.2.11-11b nieuw BW, die in veel opzichten verder 
gaan dan wat thans in geval van faillissement geldt. Het ligt echter voor de 
hand dat in geval van faillissement de mogelijkheid om rechtshandelingen 
wegens benadeling van schuldeisers aan te tasten op zijn minst even ruim of 
wellicht zelfs ruimer is. Daarbij komt dat de huidige artikelen 42 e.v. in de 
praktijk aan de curator vaak onvoldoende armslag geven. 

Artikel42. Dit artikel bevat in de nieuwe redactie een soortgelijke regeling 
als artikel 3.2.11 leden 1-3 nieuw BW. Ter toelichting kan met enkele opmer-
kingen worden volstaan. 

In afwijking van artikel 3.2.11 is in het eerste lid bepaald dat de curator -
evenals in het huidige recht - de rechtshandeling vernietigt door een buiten-
gerechtelijke verklaring. Artikel 3.2.14 lid 2 is op deze vernietigbaarheid niet 
van toepassing. 

Voorts spreekt artikel 42 lid 1, anders dan artikel 3.2.11, van benadeling van 
«de schuldeisers». Het is niet nodig geacht om daaraan toe te voegen «in 
hun verhaalsmogelijkheden», nu een andere vorm van benadeling in faillis-
sement niet goed denkbaar is. 

Aandacht verdient ook dat artikel 42 in de thans voorgestelde tekst spreekt 
van «rechtshandeling». Feitelijke handelingen kunnen dus geen aanleiding 
voor een beroep op dit artikel zijn, zulks in afwijking van wat in het huidige 
recht soms wordt geleerd. Men zie bij voorbeeld Polak-Polak, die op blz. 150 
als voorbeeld van een zodanige handeling vermeldt een zelfmoord waarmee 
de schuldenaar de aanwijzing van een derde als begunstigde uit een levens-
verzekeringsovereenkomst onherroepelijk maakt. Het verdient geen aanbe-
veling «vernietiging» van een zodanige zelfmoord mogelijk te maken. Zijn 
door feitelijke handelingen baten aan de boedel onttrokken dan zal de oplos-
sing in bepalingen als de artikelen 6.3.1.1 en 6.4.3.1 nieuw BW moeten wor-
den gezocht. 

Bij artikel 42 lid 3 verdient aantekening dat het een ander tijdstip vermeldt 
dan artikel 3.2.11 lid 3, nl. het tijdstip van de faillietverklaring, waarvan ook 
wordt uitgegaan in het huidige artikel 46 dat naast de onderhavige bepaling 
kan vervallen. 

Artikel 3.2.11 lid 4 is in artikel 42 niet overgenomen in verband met de 
woorden «ten behoeve van de boedel» in artikel 42 lid 1 en het bepaalde in 
artikel 51 leden 1 en 3. Artikel 3.2.11 lid 5 is terug te vinden in artikel 51 lid 2. 

Artikel 43. Afgezien van het bepaalde onder 1° en 2° dient dit artikel aan-
gepast te worden aan artikel 3.2.11a nieuw BW. Het dient voorts te worden 
aangepast aan de tekst van artikel 43, voorgesteld in het wetsontwerp tot 
wijziging van bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissements-
wet in verband met de bestrijding van misbruik van rechtspersonen. In af-
wachting daarvan is het artikel voorlopig pro memorie opgenomen. 
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Artikel44. Deze bepaling is opgegaan in artikel 42 leden 1 en 2. 

Artikel 45. Het eerste, nu enige lid, is aangepast aan artikel 3.2.11b nieuw 
BW. Het huidige tweede lid heeft door de verlenging van de termijn van 
veertig dagen tot één jaar zijn zin verloren. 

Artikel 46. Deze bepaling is opgegaan in artikel 42 lid 3. 

Artikelen 47en 48. Deze artikelen betreffen de aantasting van verplichte 
handelingen en vallen aldus buiten het eigenlijk terrein van de artikelen 
3.2.11-11b nieuw BW. Als gevolg daarvan waren geen ingrijpende wijzigin-
gen nodig. Alleen is de aanhef van artikel 47 aangepast aan de terminologie 
van het nieuw BW, dat spreekt van «vernietigen» en niet van «de nietigheid 
inroepen». 

Ook de artikelen 49 en 50 behoefden geen wijziging. Het feit dat volgens 
artikel 42 de vernietiging door een buitengerechtelijke verklaring plaats-
vindt, maakt duidelijk dat bij de in deze artikelen bedoelde «rechtsvorderin-
gen» gedacht moet worden aan de rechtsvorderingen tot opeising van de 
betreffende goederen of tot het verkrijgen van schadevergoeding; men zie 
artikel 51. 

Artikel 51. Het eerste lid is aangepast aan de schrapping van artikel 46. Bij 
de woorden «tegen wie de vernietiging werkt» vergelijke men artikel 42 lid 3 
als boven voorgesteld. 

Het huidige tweede lid is geschrapt; het gaat uit van een restitutio in inte-
grum, waarbij er voor degene die terug moet geven, geen plaats is vooreen 
beroep op overmacht. Dit stemt overeen met wat in het huidige recht bij on-
verschuldigde betaling wordt aangenomen. In het nieuw BW wordt dit ech-
ter anders. De verbintenis uit onverschuldigde betaling wordt daar als alle 
andere verbintenissen behandeld, behoudens de bijzondere regels van afde-
ling 6.4.2. Er is geen reden om in artikel 51 F. van deze hoofdregel af te wij-
ken, hetgeen overigens in verband met de regel van artikel 6.4.2.4 in verbin-
ding met artikel 6.1.8.10 niet vaak verschil zal maken. Duidelijkheidshalve is 
aan het slot van lid 1 een verwijzing naar afdeling 6.4.2 toegevoegd. Men zou 
anders immers op de gedachte kunnen komen dat de vordering van de cura-
tor tot teruggave aan de boedel er een sui generis is. De term «teruggave», 
die reeds in het huidige artikel 51 voorkomt, sluit ook goed aan bij de termi-
nologie van afdeling 6.4.2. 

Het nieuwe tweede lid bevat de materie van het huidige derde, maar is 
aangepast aan artikel 3.2.11 lid 5, waar een soortgelijke bepaling is te vin-
den. 

Het huidige vierde lid is derde lid geworden. Ook hier is in beginsel afde-
ling 6.4.2 van toepassing, maar is met het oog op het faillissement een lex 
specialis nodig. Afdeling 6.4.2 blijft daarnaast met name van belang voor de 
vraag wat de betreffende schuldeiser «tekort komt». 

Aandacht verdient ten slotte dat het artikel zowel in het tweede lid als in 
het derde lid de term «gebaat» bezigt. In het tweede lid gaat het om het ge-
baat zijn van de daar bedoelde derde en wordt de term in dezelfde betekenis 
gebruikt als in het huidige artikel 46 en in het nieuwe artikel 42 lid 3; vergelijk 
ook artikel 3.2.11 leden 3 en 5. Beslissend is of hetgeen de derde door de 
rechtshandeling heeft verkregen, zich op het tijdstip van de faillietverklaring 
nog in diens vermogen bevond, en niet was verteerd of verbruikt. In het der-
de lid daarentegen gaat het om het gebaat zijn van de boedel en wordt de 
term in dezelfde betekenis gebezigd als in artikel 24. Hier is beslissend of het 
ontvangene in handen van de curator is gekomen of op andere wijze het ac-
tief heeft vermeerderd; men denke aan werkzaamheden verricht ten behoe-
ve van tot de boedel behorende goederen die daardoor in waarde zijn ver-
meerderd; men zie Polak-Polak, blz. 107. 
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Artikel 52. In lid 1 heeft de kleine redactionele aanpassing plaatsgevon-
den aan de terminologie van afdeling 6.1.8 nieuw BW. Het artikel vormtéén 
bijzondere regel ten opzichte van artikel 6.1.6.7 nieuw BW en blijft als zoda-
nig zijn betekenis behouden. 

Artikelen 53-55. Deze artikelen moesten worden aangepast aan de termi-
nologie van de nieuwe regeling betreffende verrekening in afdeling 6.1.10 
nieuw BW, die in de plaats van de huidige compensatie van de artikelen 
1461-1471 BW komt. Daarbij is het stelsel van de huidige artikelen 53-55 in 
beginsel gehandhaafd. Dit brengt mee dat in geval van faillissement voor 
verrekening minder zware eisen worden gesteld dan in geval van beslag 
voortvloeit uit artikel 6.1.10.7 nieuw BW. Met name is in het geval van faillis-
sement voldoende dat de schuld en de vordering beide reeds voor de failliet-
verklaring bestonden of voortvloeien uit handelingen, vóór de faillietverkla-
ring met de gefailleerde verricht. Enige eis van opeisbaarheid en vereffen-
baarheid wordt daarbij niet gesteld; zie ook de verwijzing in het tweede lid 
naar de artikelen 130 en 131, die hiermee samenhangt. 

Wat de vereffenbaarheid betreft, is tevens het nieuwe derde lid van artikel 
53 van belang. Het vereiste van vereffenbaarheid wordt in het nieuwe BW 
niet meer als zodanig gesteld, maar dezelfde gedachte als daaraan in het 
huidige rechtten grondslag ligt komttot uiting in artikel 6.1.10.13. Zonder 
uitdrukkelijke bepaling zou verdedigd kunnen worden dat dit artikel ook van 
toepassing is in geval van een verrekening op grond van artikel 53, dat im-
mers de regels van het BW onverlet laat voor zover het daarvan niet uitdruk-
kelijk afwijkt. Te denken valt uiteraard aan het geval dat de curator, die je-
gens de wederpartij van de gefailleerde een vordering heeft ingesteld, diens 
bevoegdheid tot verrekening zou willen ecarteren. Artikel 53 brengt in de be-
voegdheden van de curator zelf tot verrekening geen enkele wijziging; zie 
Polak-Polak, blz. 171. Wil de wederpartij niet verrekenen, maar de curator 
wèl, dan zal de wederpartij tegen dat verweer dus wèl artikel 6.1.10.13 kun-
nen inroepen. Het geval lijkt academisch, maar is bij een bevoorrechte vorde-
ring toch wel denkbaar. 

In artikel 55, slot, is een iets andere redactie gekozen, waarbij de term «ei-
gendom» is vermeden. Het is voldoende als de houder van het order- of 
toonderpapier zich als gerechtigd tot de betaling kan legitimeren. 

Artikel 56. Het huidige artikel 56 is beperkt tot het aandeel van de gefail-
leerde deelgenoot in de schulden van de gemeenschap. Voor andere schul-
den aan de gemeenschap van de gefailleerde deelgenoot is wel gedwongen 
schuldverrekening mogelijk, maar deze moet naar huidig recht worden ge-
grond op artikel 1132 BW betreffende nalatenschappen. In het nieuwe BW 
wordt de figuur van de gedwongen schuldverrekening voor iedere gemeen-
schap geregeld in artikel 3.7.1.13 nieuw BW. 

Tegen deze achtergrond ligt het voor de hand artikel 56 af te stemmen op 
de regeling van artikel 3.7.1.13. Het nieuwe artikel 56 vormt dan ook slechts 
een aanvulling van dat artikel, in de eerste plaats voor het geval van een nog 
niet vervulde opschortende voorwaarde, die in artikel 3.7.1.13 lid 2 van de 
gedwongen schuldverrekening uitgezonderd is. In geval van faillissement is 
hiervoor geen reden in verband met artikel 130 dat in de tweede zin van arti-
kel 56 van toepassing verklaard is. 

Met het oog op het tijdstip waarnaar de in artikel 3.7.1.13 bedoelde toere-
kening moet geschieden in geval van een niet opeisbare vordering is daar 
tevens artikel 131 van toepassing verklaard. 

De huidige woorden «ten gevolge of tijdens faillissement ontbonden» zijn 
vervangen door: waarvan tijdens het faillissement een verdeling plaats-
vindt. Het artikel is dus ook van toepassing bij een vóór het faillissement ont-
bonden, maar tijdens het faillissement geheel of gedeeltelijk verdeelde ge-
meenschap, maar niet bij een tijdens het faillissement ontbonden gemeen-
schap die echter tijdens het faillissement onverdeeld blijft, bij voorbeeld 
wanneer het faillissement kort na de uitspraak ervan wordt opgeheven bij 
gebrek aan baten. 
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Men lette erop dat de curator artikel 3.7.1.13 opzijn beurt ook jegens een 
andere deelgenoot kan hanteren. Maar op die situatie is artikel 56 niet van 
toepassing. 

Artikelen 57-59. Deze artikelen dienden te worden aangepast aan de nieu-
we regeling van pand en hypotheek in de afdelingen 3.9.2 en 3.9.4 nieuw 
BW, alsook aan het nieuwe artikel 3.10.1.3d van dat wetboek. 

Artikel 57 lid 1. Het eerste lid is tot alle hypotheekhouders uitgebreid en 
aldus aangepast aan artikel 3.9.4.11 nieuw BW waarin aan alle hypotheek-
houders het recht van parate executie is toegekend. De verwijzing naar arti-
kel 1223 van het huidige BW, dat slechts aan de eerste hypotheekhouder die 
het daar bedoelde beding heeft gemaakt, het recht van parate executie ver-
leent, is geschrapt. Dit brengt mee dat, anders dan in het huidige recht voort-
vloeit uit HR 20 oktober 1933, NJ 1933,1505, de lager gerangschikte hypo-
theekhouders voor de voldoening van hun vordering uit de door de verkoop 
door de eerste hypotheekhouder verkregen opbrengst niet langer afhanke-
lijk zijn van de bereidheid van de koper om zuivering te vragen. Daarbij valt 
te bedenken dat de koopprijs volgens artikel 3.9.4.16 lid 1 nieuw BW ten be-
hoeve van de gezamenlijke belanghebbenden aan de notaris moet worden 
voldaan, terwijl de zuivering plaatsvindt langs de weg van de artikelen 
3.9.4.19 en 20, die in beginsel leidt tot verval van alle hypotheken op het ver-
kochte goed zonder dat enige medewerking van de koper wordt geëist. Gaat 
de eerste hypotheekhouder niet tot executie over, dan kunnen de lager ge-
rangschikte hypotheekhouders van hun recht van parate executie gebruik 
maken; men zie ook artikel 544 lid 3 Rv., als voorgesteld in het onderhavige 
ontwerp. Aldus is een sluitend stelsel verkregen, waaraan niet de systemati-
sche bezwaren kleven, die tegen het voormelde arrest uit 1933 naar voren 
zijn gebracht (aldus ook Polak-Polak, blz. 191-192) en dat bovendien tege-
moet komt aan de behoefte tot bescherming van het hypothecair krediet in 
het belang van hen die krediet behoeven. 

Lid 2. In een nieuw tweede lid is tot uiting gebracht d a t - kort gezegd -
ook beperkt gerechtigden wier recht door de executie door een pand- of hy-
potheekhouder is vervallen buiten het faillissement om en derhalve in zover-
re als separatist van de opbrengst van de executie mogen meedelen. 

Deze zin vormt een uitwerking van artikel 3.10.1.3d nieuw BW. Men denke 
bij voorbeeld aan een vruchtgebruik dat na de hypotheek uit hoofde waar-
van wordt geëxecuteerd, maar vóór de faillietverklaring op de geëxecuteer-
de zaak is gevestigd. In de boedel valt slechts de blote eigendom van de 
zaak. De boedel behoort derhalve niet ten koste van de vruchtgebruiker te 
kunnen profiteren van het deel van de opbrengst dat is verkregen, doordat 
de hypotheekhouder - anders dan de curator had kunnen doen - onbe-
zwaard met het vruchtgebruik heeft mogen verkopen. 

Men lette erop dat het tweede lid niet impliceert dat de voormelde beperkt 
gerechtigden zelf een recht van parate executie hebben. Zij zijn slechts in zo-
verre gerechtigd hun rechten buiten faillissement uitte oefenen, dat zij bui-
ten het faillissement hun recht kunnen geldend maken op voldoening uit de 
opbrengst die door parate executie door een pand- of hypotheekhouder is 
verkregen. 

Voor de omslag in de algemene faillissementskosten is artikel 182 aange-
vuld, zodat ook deze beperkt gerechtigden buiten de omslag vallen. 

Lid 3. Het nieuwe derde lid vervangt het huidige artikel 59 lid 1. Dat de cu-
rator na de faillietverklaring de bevoegdheden van de gefailleerde uitoefent, 
behoeft niet uitdrukkelijk te worden bepaald, maar volgt uit de artikelen 23 
en 68 F. Zo heeft de curator ook de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 
3.9.4.11 lid 2 nieuw BW onderhandse verkoopvan het onderpand uitte lok-
ken. 
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Buiten twijfel is echter gesteld dat de curator ook ten behoeve van de 
schuldeisers de bevoegdheden kan uitoefenen die in de afdelingen 3.9.2 en 
3.9.4 nieuw BW en in de artikelen 482 e.v. Rv., als voorgesteld in het onder-
havige ontwerp, aan beslagleggers zijn toegekend. Het sluitstuk van dit een 
en ander dient uiteraard te zijn dat de curator - met het oog op zowel de be-
langen van de schuldeisers als die van de gefailleerde - van de executeren-
de pand- of hypotheekhouder rekening en verantwoording kan verlangen. 
Voor hypotheek vloeit dit voort uit artikel 3.9.4.18 nieuw BW, voor andere 
gevallen uit artikel 490c Rv. 

Dat de curator ter uitoefening van de rechten zowel van de schuldeisers 
als van de gefailleerde, aanspraak op een eventueel overschot heeft, sluit ook 
aan bij het stelsel van de artikelen 3.9.2.14 en 3.9.4.16. De pandhouder of de 
notaris die het overschot moet afdragen, is dit niet verschuldigd aan de 
schuldenaar maar aan de gezamenlijke belanghebbenden onder wie in ge-
val van faillissement de schuldeisers wier belangen door de curator behar-
tigd worden. In geval van hypotheek is het bovendien niet zo dat de notaris, 
die het overschot afdraagt, daarmee een schuld van de executant voldoet. 
Noch bij pand, noch bij hypotheek kan de executant derhalve verrekenen 
met een nog niet voldane vordering voor hemzelf op de schuldenaar. De 
compensatie die mogelijk is geacht door HR 30 mei 1930, N.J. 1930, 945, zal 
derhalve onder vigeur van het nieuw BW niet meer toegelaten zijn. In artikel 
3.9.2.14 zal overigens met betrekking daartoe nog een verduidelijking wor-
den opgenomen, die niet alleen voor het geval van faillissement geldt, zulks 
opdat de laatste alinea van de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer 
bij dat artikel geen misverstand kan doen ontstaan. 

Aan het derde lid is een tweede zin toegevoegd dat rekening houdt met de 
belangen van de schuldeisers die in rang boven de voormelde pand- en hy-
potheekhouders en beperkt gerechtigden gaan; men denke met name aan 
de artikelen 3.10.3.3 lid 2 en 3.10.3.5 lid 2 van het nieuw BW. Komt de curator 
niet voor hun belangen op, dan kan het gebeuren dat zij, ondanks hun hoge-
re rang niet van de opbrengst van de executie door de pand- of hypotheek-
houder meedelen, omdat de wet hun geen middel geeft hun recht in geval 
van faillissement te effectueren; men zie HR 10 april 1941, NJ 1942, 22. Be-
paald is daarom dat de curator gehouden is ook hun belangen te behartigen. 
De sanctie van deze gehoudenheid is te vinden in artikel 69 en eventueel in 
schadeplichtigheid van de curator, zo daartoe gronden zijn. 

Lid 4. Het huidige artikel 57 lid 2 keert niet terug. Het is in zoverre overbo-
dig geworden dat in geval van parate executie door een pand- of hypotheek-
houder de nieuwe artikelen 483a e.v. Rv. van toepassing zijn. 

Nu de curator bij de rangregeling de rechten kan uitoefenen die de wet 
aan beslagleggers toekent, kan hij er tevens op toezien dat de boedel bij de 
vaststelling van de staat van verdeling niet wordt benadeeld. Het vierde lid 
bepaalt tevens dat de rangregeling geschiedt ten overstaan van de rechter-
commissaris die in het faillissement is benoemd. De president tot wie een 
verzoek als bedoeld in de artikelen 481 en 552 Rv. wordt gericht, is hier die 
van de rechtbank, waarvan deze rechter-commissaris lid is (meestal maar, 
in verband met de mogelijkheid van faillietverklaring in hoger beroep, niet 
noodzakelijk de rechtbank die de faillietverklaring uitsprak). Aldus wordt 
voorkomen dat hij een rechter-commissaris zou moeten aanwijzen, die geen 
deel van zijn eigen rechtbank uitmaakt en dat vervolgens moeilijkheden zou-
den ontstaan bij de uitvoering van de voorschriften van de artikelen 482 e.v. 
Rv., die veronderstellen dat de griffier terstond over de gegevens beschikt, 
die zijn vervat in het tot de president gerichte verzoekschrift. 

In verband met het voorgaande kan ook het voorschrift worden gemist dat 
degene die het recht van parate executie uitoefent zich voor vorderingen als 
bedoeld in de artikelen 130 en 131 moet laten verifiëren. Dit voorschrift zou 
ook in strijd komen met het nieuwe artikel 58 lid 1, waaruit voortvloeit dat de 
curator de pand- of hypotheekhouder kan dwingen om zelfs vóór de verifica-
tievergadering van zijn recht van parate executie gebruik te maken. 
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Artikel 58. Het huidige artikel 58 schrijft voor dat de pand- of hypotheek-
houders hun rechten moeten uitoefenen binnen één maand nadat de insol-
ventie is begonnen, hetgeen in verband met artikel 173 neerkomt op één 
maand na de verificatievergadering. Dit voorschrift past niet bij de in artikel 
3.9.4.11 nieuw BW voorgeschreven wijze van executie, die in verband met 
de mogelijkheid van onderhandse verkoop soms ruime tijd van voorberei-
ding behoeft, terwijl het anderzijds ook voor de huidige praktijk de curator 
onvoldoende armslag geeft om de pand- of hypotheekhouder vóór de verifi-
catievergadering in beweging te brengen, hetgeen in het belang van de boe-
del nodig kan zijn. Te bedenken valt dat het overgrote deel der faillissemen-
ten in de huidige tijd wordt opgeheven bij gebrek aan baten en dat zonder 
een executie als voormeld vaak geen inzicht is te verkrijgen in de vraag of er 
voldoende baten zullen zijn om het faillissement voort te zetten. Ook is mo-
gelijk dat er, gezien het te verwachten verloop van het prijspeil, alle aanlei-
ding is om tot spoedige verkoop over te gaan, zoals artikel 101 voor alle an-
dere tot de boedel behorende goederen mogelijk maakt. 

In verband met dit alles is het eerste lid van artikel 58 in verschillende op-
zichten gewijzigd. Voorop wordt gesteld dat de curator aan de pand- en hy-
potheekhouders een redelijke termijn kan stellen om tot uitoefening van hun 
rechten over te gaan. Deze bevoegdheid ontstaat niet pas bij het begin van 
de insolventie, maar dadelijk bij de faillietverklaring. Vervolgens is verduide-
lijkt dat de curator, indien het goed niet binnen de gestelde termijn wordt 
geëxecuteerd, dit kan opeisen en, al naar de aard van het geval, met toepas-
sing van artikel 101 of van artikel 176 kan verkopen. Tenslotte is een soortge-
lijke bevoegdheid van de rechter-commissaris om de termijn te verlengen 
opgenomen als reeds is te vinden aan het slot van de huidige eerste zin van 
artikel 58 lid 1. 

Komt het tot verkoop door de curator, dan is artikel 188 van toepassing, 
dat eveneens aanpassing behoeft; verwezen moge worden naar de toelich-
ting bij dat artikel. 

Het tweede lid van artikel 58 heeft slechts terminologische aanpassing 
ondergaan. Men vergelijke de tweede zin van artikel 3.9.2.10 lid 2 nieuw BW 

Artikel 59. Het huidige eerste lid is opgegaan in de nieuwe leden 2 en 3 
van artikel 57. Het tweede, thans enige lid is aangevuld met het oog op de in 
artikel 57 ingevoegde beperkt gerechtigden waarvan men anders in verband 
met het tijdstip van het ontstaan van hun vordering zou kunnen betwijfelen 
of zij de hier bedoelde bevoegdheid zouden hebben. Nodig is uiteraard dat 
de beperkt gerechtigde een vordering op de gefailleerde verkregen heeft, 
wat niet reeds uit de enkele toepasselijkheid van artikel 3.10.1.3d nieuw BW. 
voortvloeit; zie de memorie van antwoord Boek 3, tweede alinea bij dat arti-
kel. 

Het slot van de bepaling is gelijk gemaakt aan dat van het nieuwe artikel 
37a; zie ook de artikelen 38 en 38a lid 3. Dat in al deze gevallen verificatie 
moet plaats vinden, behoeft niet uitdrukkelijk te worden bepaald. Dit geldt 
immers voor alle concurrente schuldeisers. 

Artikel 60. Dit artikel diende te worden aangepast aan de afdelingen 
6.1.6Aen 3.10.4A. Wat de terminologie betreft: in het nieuw BW is gekozen 
voor de term «retentierecht» (memorie van antwoord Boek 3, p. 296, eerste 
alinea). Het ligt voor de hand die term dan ook in de Faillissementswet te be-
zigen; zie de artikelen 110,113,119,153 lid 2 onder 1°, en 272 lid 2 onder 3°. 

Het eerste lid komt overeen met het huidige artikel 60. Het is strikt ge-
nomen overbodig geworden naast artikel 6.1.6A.2. Maar handhaving isdui-
delijker zowel ter inleiding van de volgende leden als omdat anders artikel 
20 tot misverstand zou kunnen leiden: de zaak behoort immers tot het ver-
mogen van de schuldenaar. 

Ter motivering van de nieuwe leden 2-4 diene het volgende. 
In Boek 3 wordt aan de retentor - anders dan aan de pand- en de hypo-

theekhouder - geen recht van parate executie toegekend. Wel heeft hij 
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krachtens artikel 3.10.4A.4 voorrang boven allen tegen wie hij zijn recht kan 
inroepen. Behalve de gewone schuldeisers vallen daar ook onder de pand-
en hypotheekhouders tegen wie hij zijn recht krachtens artikel 3.10.4A.2 
kan inroepen. De bedoeling van dit laatste is de impasse te door-
breken die in het huidige recht kan ontstaan, doordat de retentor bij gebreke 
van een voorrang niet wil executeren en de andere schuldeisers dat evenmin 
willen, omdat zij de zaak niet in handen kunnen krijgen zonder eerst de wei-
licht aanzienlijke vordering van de retentor te voldoen. Deze situatie kan zich 
ook in geval van faillissement voordoen, wanneer de curator meent dat het 
niet in het belang van de boedel is het huidige artikel 176 lid 3 toe te passen. 

De regeling van het nieuw BW heft de voormelde impasse echter nog 
niet ook voor deze situatie op. Artikel 26 brengt immers mee dat de retentor 
tijdens het faillissement bij gebreke van een recht van parate executie zelf 
niet tot executie kan overgaan, hoezeer hij ook boven de andere schuld-
eisers gaat. Met het oog daarop is in de eerste plaats in het nieuwe tweede 
lid mogelijk gemaakt dat de curator executeert met inachtneming van het 
recht van de retentor, in dier voege dat de aan deze toegekende voorrang in 
stand blijft en bij de verdeling van de opbrengst tot gelding komt, waaraan 
duidelijkheidshalve als alternatief de bevoegdheid van het huidige artikel 
176 lid 3 is toegevoegd. 

Ook met deze regeling is men er echter nog niet. Het kan immers zijn dat 
de curator, gezien de omvang van de vordering van de retentor, noch iets 
voelt voor toepassing van de bevoegdheid van het huidige artikel 176 lid 3, 
noch voor opeising van de zaak, gevolgd door verkoop daarvan met wellicht 
aanzienlijke kosten, terwijl de opbrengst dan verder geheel naar de retentor 
gaat. In verband daarmee is het niet te vermijden om, zo de schuldenaarfail-
liet is verklaard, aan de retentor toch een recht van parate executie toe te 
kennen, zij het alleen voor het geval dat de curator ook binnen een hem 
daartoe door de retentor gestelde redelijke termijn, niet van zijn voormelde 
bevoegdheden gebruik maakt. 

Voor de hier bedoelde situatie wordt in het derde lid voor de roerende za-
ken die geen registergoederen zijn, verwezen naar de bepalingen betreffende 
pand. Maar gaat het om een registergoed (onroerende zaken, schepen en 
luchtvaartuigen), dan kan daarmee niet worden volstaan, omdat dan toch op 
zijn minst van het recht van parate executie, zodra het is ontstaan, uit de re-
gisters moet blijken. In het vierde lid wordt daarom een nader voorschrift 
voor dit geval gegeven. Blijft de daarbedoelde inschrijving achterwege, dan 
brengt artikel 3.1.2.7 nieuw BW mee dat het recht van parate executie niet te-
gengeworpen kan worden aan een derde die nadien met de curator gehan-
deld heeft. 

Komt het tot parate executie overeenkomstig het derde lid, tweede zin, 
dan dient de retentor ook voor de omslag van de boedelkosten als een pand-
of hypotheekhouder te worden behandeld; zie bij artikel 182. 

Voorts is een gevolg van het nieuwe stelsel dat de retentor niet mag mee-
stemmen over een akkoord; zie de beide artikelen 143 en 145. Dat de retentor 
wegens zijn voorrang niet aan het akkoord is gebonden, volgt al uit artikel 
157. 

Tenslotte heeft de nieuwe regeling van het retentierecht geleid tot voor 
zich sprekende aanvullingen c.q. wijzigingen van de artikelen 132,173b en 
180. 

Artikel 60a. Dit artikel stelt buiten twijfel dat het «terugkoop»-recht van de 
artikelen 3.4.2.3a en 3.4.2.3b ook tegen de curator kan worden uitgeoefend. 
Het tweede lid komt tegemoet aan het gevaar dat de eiser en de gefailleerde 
onder één hoedje zouden spelen door een te lage opgave van de in artikel 
3.4.2.3a lid 3 bedoelde tegenprestatie. 

Uit de algemene beheerstaak van de curator is, mede in verband met de 
thans voorgestelde redactie van artikel 99 lid 2, voldoende duidelijk dat tij-
dens het faillissement hij degene is die de in de artikelen 3.4.2.3a lid 4 en 
3.4.2.3b lid 3 bedoelde termijn kan stellen, de verschuldigde betaling of ze-
kerheidstelling kan opeisen, etc. 

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16 593, nr. 3 150 



Artikel 60b. Dit voor zichzelf sprekende artikel heeft betrekking op een si-
tuatie die het spiegelbeeld is van die van het vorige artikel, nl. op het geval 
dat het de gefailleerde is die een recht op overdracht uit hoofde van de arti-
kelen 3.4.2.3a of 3.4.2.3b nieuw BW heeft. 

Artikel 60c. Vallen in het vermogen van de failliet onder bewind gestelde 
goederen, dan zal de vraag moeten worden beantwoord of zij in de boedel 
vallen. Voor het huidige recht pleegt men deze vraag, kennelijk denkend aan 
het testamentaire bewind van artikel 1066 BW, ontkennend te beantwoor-
den; zie Polak-Polak, blz. 76, Asser-van der Ploeg-Van Solinge, blz. 424, en 
Van der Ploeg, Testamentair bewind, diss. 1945, nr. 134. 

Dit antwoord is echter, zowel voor bewind in het algemeen als voor testa-
mentair bewind, te simpel. Het gaat ervan uit dat de schulden van de failliet 
niet op de onder bewind staande goederen kunnen worden verhaald. In het 
huidige recht en zeker in het nieuw BW zijn er evenwel tal van situaties waar-
in een dergelijk verhaal wèl mogelijk is. Er zijn vele bewindsvormen waar 
uitwinning door de schuldeisers van de rechthebbende onder de last van het 
bewind mogelijk is; zie bijvoorbeeld de artikelen 3.6.1.14e, 3.6.2.3a lid 2 en 
3.6.2.6 lid 6. Voorts zijn bij bijna alle bewindsvormen - ook bij bewind inge-
steld bij uiterste wilsbeschikking of schenking - schulden die de goederen 
betreffen of voortspruiten uit daden van de bewindvoerder, op de goederen 
verhaalbaar; zie de artikelen 3.6.1.5b lid 2, 3.6.1.14e, 3.6.2.3 lid 2 en 3.6.2.3a 
leden 2 en 3. Er zijn bewindsvormen waar ook andere schulden op de be-
windsgoederen verhaalbaar zijn; zie artikel 3.6.2.3a lid 1 (alle schulden be-
halve die welke voortspruiten uit een handeling, tijdens het bewind met of 
jegens de rechthebbende verricht door een schuldeiser die het bewind ken-
de of had behoren te kennen). En tenslotte zijn er de bewindsvormen die aan 
verhaal van schulden in het geheel niet in de weg staan; zie bij voorbeeld de 
artikelen 409 e.v. van Boek 1 (bewind over de goederen van een afwezige) en 
artikel 380 van Boek 1 (provisioneel bewind, voorafgaande aan ondercura-
telestelling, voor zover de rechter niet anders heeft bepaald). 

Tegen deze achtergrond moet de opmerking worden gezien, gemaakt in 
de memorie van antwoord Boek 3, blz. 190, dat het overweging verdient ter 
gelegenheid van de Invoeringswet in de Faillissementswet een regeling op 
te nemen, volgens welke de curator bevoegd zal zijn de onder bewind staan-
de goederen van de rechthebbende onder beheer te nemen en te gelde te 
maken, voor zover zulks voor de voldoening van de verschillende groepen 
van schuldeisers die daarop verhaal hebben, nodig mocht zijn. 

In deze passage wordt er vanuit gegaan dat de rechthebbende wordt fail-
liet verklaard en dat de curator dan zorgt dat de schuldeisers die op de onder 
bewind staande goederen verhaal hebben, uit de opbrengst van die goede-
ren worden voldaan. Daarnaast kan men nog - met Meijers, noot onder HR 3 
oktober 1938, NJ 1939, 298 - de vraag stellen of in geval de bewindsgoede-
ren onvoldoende zijn om de daarop verhaalbare schulden te voldoen, de be-
windvoerder q.q. dan wel alleen het onder bewind staande deel van het ver-
mogen van de rechthebbende failliet verklaard kan worden in dier voege dat 
de rechthebbende voor het overige buiten schot blijft. Van der Ploeg, diss. 
nr. 134, en Asser-Van der Ploeg-Van Solinge, blz. 424, noot 5, beantwoorden 
deze vraag voor het huidige recht ontkennend. 

Artikel 3.6.1.5b lid 1 brengt mee dat aan deze figuur in het nieuw BW in het 
geheel geen behoefte bestaat. De rechthebbende is volgens deze bepaling 
voor de schulden die uit daden van de bewindvoerder voortspruiten, in be-
ginsel in zijn overige vermogen aansprakelijk. Hetzelfde zal voor schulden 
die de goederen betreffen veelal voortvloeien uit de aard van de schuld; zie 
de voorbeelden, vermeld in de memorie van antwoord Boek 3, alinea overlo-
pend van blz. 185 naar blz. 186 (nalatenschapschulden bij onder bewind ge-
stelde nalatenschap; belastingen, ter zake van de onder bewind staande 
goederen verschuldigd; bedrijfsschulden terzake van onder bewind gestel-
de onderneming; schulden uit bepalingen als de artikelen 6.3.2.5-10). Het 
gevolg van een en ander is dat de schuldeisers die door de bewindvoer-
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der niet worden voldaan, zich tot de rechthebbende moeten wenden en als 
ook deze niet betalen kan, diens faillissement dienen aan te vragen. 

Een uitzondering ligt opgesloten in artikel 3.6.2.6 lid 7, maar de aansprake-
lijkheid van de bewindvoerder en de uitgever van de schuldbrieven voor de 
hier bedoelde schulden neemt ook hier de behoefte aan een bijzondere regel 
weg. Een verdere uitzondering doet zich voor in het geval de rechthebbende 
reeds failliet is en het gaat om schulden die na de faillietverklaring zijn ont-
staan. Hierop heeft het hieronder te bespreken artikel 60d betrekking. 

Na het voorgaande dient ter toelichting van de afzonderlijke leden van ar-
tikel 60c nog het volgende te worden opgemerkt. 

Het eerste lid van artikel 60c heeft betrekking op het geval dat er schuld-
eisers zijn die de onder bewind staande goederen onbelast met bewind kun-
nen uitwinnen, en die zich, omdat zij niet tijdig door de bewindvoerder wor-
den voldaan, genoopt hebben gezien hun vordering ter verificatie aan te 
melden bij de curator. Deze is dan bevoegd deze goederen van de bewind-
voerder op te eisen en zo aan het bewind te onttrekken. Deze bevoegdheid is 
in zoverre beperkt van aard dat de curator niet meer goederen mag opeisen 
dan voor de voldoening van deze schuldeisers uit de opbrengst nodig is, en 
dat hij een eventueel overschot aan de bewindvoerder moet afdragen. Voor 
zover het betreft de niet opgeëiste goederen en het weer aan de bewind-
voerder afgedragen overschot, blijft het bewind derhalve in stand; men zie 
ook het derde lid en, wat het overgedragen overschot betreft, artikel 3.6.1.2 
nieuw BW. 

De derde zin van het eerste lid brengt tot uiting dat de verdeling onder de 
voormelde schuldeisers plaatsvindt, nadat hün vorderingen langs de gewone 
weg zijn geverifieerd. De vierde zin houdt rekening met de mogelijkheid dat 
de overige schuldeisers de opgeëiste goederen onder de last van het bewind 
konden uitwinnen. Uit de slotzinsnede vloeit voort dat dan de schuldeisers 
die zich vrij van bewind op het goed konden verhalen, eerst uit de opbrengst 
moeten worden voldaan en dat het restant aan de andere schuldeisers ten 
goede komt, die derhalve bij de eerste groep schuldeisers achterstaan. 

Het tweede lid betreft de situatie dat er alleen schuldeisers zijn, die de goe-
deren onder de last van het bewind kunnen uitwinnen. Het ligt voor de hand 
dat gedurende het faillissement deze bevoegdheid door de curator wordt 
uitgeoefend, zoals deze ook de andere goederen van de boedel ten behoeve 
van de schuldeisers te gelde dient te maken. 

De verdeling onder de voormelde groepen van schuldeisers geschiedt 
overigens op de wijze die deze wet voor de verdeling onder in het faillisse-
ment opgekomen schuldeisers voorschrijft. De door de curator opgeëiste 
goederen delen ook in de omslag van de algemene faillissementskosten. De 
opgeëiste of onder de last van het bewind te gelde gemaakte goederen be-
horen immers tot de boedel en artikel 182, eerste lid, is derhalve van toepas-
sing. 

Zijn geen schuldeisers als bedoeld in de leden 1 en 2 opgekomen, dan blij-
ven de onder bewind staande goederen geheel buiten het faillissement en 
wordt slechts aan de curator uitgekeerd waarop de gefailleerde als recht-
hebbende recht heeft, nl. wat de goederen netto aan vruchten opbrengen. 
Men zie het nieuwe derde lid in verbinding met artikel 3.6.1.8a nieuw BW. 
Wel is in dit geval denkbaar dat de curator het bewind kan doen eindigen, bij 
voorbeeld door opzegging als bedoeld in artikel 3.6.2.4a lid 2 onder c. Doet dit 
geval zich voor, dan vallen de goederen uiteraard alsnog in de boedel en kun-
nen zij ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers te gelde worden ge-
maakt. Tevens dient hier te worden herinnerd aan de mogelijkheid dat het 
hieronder nog te bespreken artikel 60d toepassing vindt. 

In het vierde lid is op de bewindvoerder de verplichting gelegd om, zodra 
de curator dit verlangt, aan deze rekening en verantwoording af te leggen. 
Dit kan mede voor de uitoefening van de bevoegdheden van de curator uit 
hoofde van de voorgaande leden of van artikel 60d van belang zijn. Zonder 
deze bepaling zou de curator zich krachtens de artikelen 20 en 68 F. slechts 
op artikel 3.6.1.8 kunnen beroepen, maar dan gebonden zijn aan de beper-
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kingen die dit artikel voor de rechthebbende inhoudt ter zake van het tijdstip 
waarop rekening en verantwoording gevraagd kan worden. De curator be-
hoort niet aan deze beperkingen te zijn gebonden. 

Artikel 60d. Het geval kan zich voordoen dat onder bewind gestelde goe-
deren krachtens het vorige artikel buiten het faillissement van de rechtheb-
bende blijven, maar dat er toch zoveel schulden zijn, waarvoor deze goede-
ren onbelast met het bewind kunnen worden uitgewonnen, dat de bewind-
voerder deze niet langer kan voldoen. Dit geval doet zich met name voor, 
wanneer deze schulden zijn ontstaan na de faillietverklaring, zodat de betref-
fende schuldeisers daarvoor niet in het faillissement van de rechthebbende 
kunnen opkomen. Zonder uitdrukkelijke bepaling kan dan geen vereffening 
worden afgedwongen van het deel van het vermogen van de rechthebbende 
dat onder het bewind staat en derhalve buiten diens faillissement blijft, 
waarbij valt te bedenken dat het feit dat de rechthebbende reeds failliet ver-
klaard is, er in beginsel aan in de weg staat dat hij ten tweede male, nu ter 
vereffening van het bewindsvermogen, in staat van faillissement wordt ver-
klaard. Men zie Polak-Polak, blz. 45. 

Het hier bedoelde geval zal zich overigens niet vaak voordoen. In verband 
daarmee is de regeling summier gehouden. Verzoek, beheer en vereffening 
geschieden met overeenkomstige toepassing van de bepalingen betreffen-
de faillietverklaring en faillissement. Het komt erop neer dat het bewindsver-
mogen door de curator als een afzonderlijke boedel ten behoeve van de 
schuldeisers die langs de weg van artikel 60c niet te helpen zijn, afgewikkeld 
wordt. 

Toepassing van artikel 60d doet het bewind in beginsel eindigen. Reke-
ning moet echter worden gehouden met de mogelijkheid dat na voldoening 
van de schuldeisers nog een bedrag overblijft. Dit dient dan aan de bewind-
voerder en niet aan de schuldenaar afgedragen te worden. In zoverre kan het 
bewind derhalve nog in stand blijken te zijn gebleven. 

Artikel 63a. Reeds in het huidige recht kunnen er vele derden zijn die als 
separatist op de tot de boedel behorende goederen verhaal hebben of goe-
deren kunnen opeisen die zich in de macht van de gefailleerde of de curator 
bevinden. Men denke niet alleen aan pand- en hypotheekhouders, maar ook 
aan hen die een eigendomsvoorbehoud hebben bedongen, een reclame-
recht kunnen uitoefenen of een overeenkomst van «leasing» met de gefail-
leerde hebben lopen, of aan hem op andere wijze goederen ten gebruike 
hebben gegeven. Ook moet worden gedacht aan het bodemrecht van de fis-
cus, dat deze in staat stelt goederen die zich onder gefailleerde bevinden op 
te eisen in verband met door derden daarop gepretendeerde rechten. Onder 
het nieuw BW nemen de hier bedoelde groepen van derden eerder toe dan 
af. Men denke aan de uitbreiding van het recht van parate executie tot alle 
hypotheekhouders, de uitbreiding van het reclamerecht als gevolg van de 
verlenging van de termijn waarbinnen het moet worden uitgeoefend en ook 
aan de bevoegdheid tot parate executie die soms aan een retentor toekomt. 

Vooral de eerste tijd na de faillietverklaring heeft de curator tijd nodig om 
zich een oordeel te vormen over de vraag welke goederen in de boedel val-
len of welke goederen hij in elk geval voor de boedel wil behouden, bij voor-
beeld in verband met een mogelijke voortzetting of verkoop van het bedrijf. 
Het beleid van de curator kan in ernstige mate worden doorkruist, wanneer 
hij in deze periode door de betreffende derden voor een fait accompli ge-
plaatst wordt. Er bestaat daarom behoefte aan de mogelijkheid om aan hen 
een afkoelingsperiode op te leggen, waarin zij hun rechten niet kunnen uit-
oefenen dan met machtiging van de rechter-commissaris. Aldus wordt te-
vens voorkomen dat - zoals thans wel geschiedt - onmiddellijk na het uit-
spreken van het faillissement derden allerlei goederen uit de boedel komen 
weghalen uit angst dat anders wellicht nog weer anderen - met name de 
fiscus - daarop hun rechten zullen uitoefenen. 
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Anderzijds dient de voormelde periode niet al te lang te zijn en de be-
voegdheid om haar op te leggen soepel te kunnen worden gehanteerd. In 
verband daarmee is bepaald dat de rechter-commissaris een desbetreffende 
beschikking slechts voor de tijd van ten hoogste één maand kan geven en 
haar ten hoogste een keer voor één maand kan verlengen. Het tweede lid 
voegt daaraan toe dat de rechter-commissaris zijn beschikking kan beperken 
tot bepaalde derden en bovendien daaraan of aan zijn eventuele machtiging 
aan een derde voorwaarden kan verbinden. 

De beschikking van de rechter-commissaris is vatbaar voor hoger beroep 
bij de rechtbank krachtens artikel 67, terwijl van de beschikking van de recht-
bank beroep in cassatie zal openstaan krachtens artikel 426 Rv. 

De term «macht» in het eerste lid sluit aan bij het woordgebruik van het 
nieuw BW; men zie bij voorbeeld de artikelen 3.4.2.5, 3.4.2.5b, 3.4.2.6, 3.5.7, 
3.5.8, 3.9.2.1, 3.9.2.2, 3.10.4A.5 en 3.10.4A.5a. 

Het derde lid van het nieuwe artikel houdt rekening met de mogelijkheid 
dat gedurende de periode die krachtens het eerste lid is opgelegd, een aan 
of door de derde gestelde termijn loopt. Men denke bij voorbeeld aan een 
termijn waarbinnen deze tot executie moet overgaan krachtens artikel 58, of 
aan een termijn door de retentor aan de curator gesteld krachtens artikel 60 
lid 3 om zijn rechten uit te oefenen ter zake van de zaak waarop retentierecht 
bestaat. Dergelijke termijnen behoren als gevolg van afkoelingsperiode naar 
behoefte te worden verlengd. Toegevoegd is een bevoegdheid van degene 
die de termijn heeft gesteld om zulks opnieuw nu te doen, zodat hij een einde 
kan maken aan een eventuele onzekerheid, ontstaan doordat het tijdstip 
waarop de oorspronkelijke termijn afliep, niet langer vaststaat. 

Het vierde lid maakt mogelijk dat de beslissing die de rechter-commissaris 
volgens het eerste lid bij beschikking kan geven, door de rechter die de fail-
lietverklaring uitspreekt, spoedshalve reeds terstond in zijn vonnis wordt op-
genomen. Men zie ook het nieuwe artikel 241 b. 

Artikel 67. Waar de termijnverlenging van artikel 58, eerste lid, van hoger 
beroep is uitgezonderd, behoort dat ook te geschieden met de termijnstel-
ling van het nieuwe artikel 60, derde lid. 

Artikel 68. De hierboven besproken artikelen 60, 60b en 60c hebben geleid 
tot een aanvulling van artikel 68 lid 2, waarin wordt opgesomd voor welke 
handelingen van de curator machtiging van de rechter-commissaris vereist 
is. 

Artikel 83. Hier wordt een aanpassing aan de terminologie van titel 3.3 
nieuw BW voorgesteld. 

Artikel 93. Evenals artikel 7 dient ook dit artikel te worden aangepast aan 
de nieuwe regeling van de artikelen 658 e.v. Rv., zoals in het onderhavige 
ontwerp voorgesteld. 

Artikel 99. Het tweede en derde lid zijn samengevoegd in één bepaling die 
voorts met het oog op het nieuw BW is aangevuld. In de eerste plaats zijn 
toegevoegd de verklaringen en termijnstellingen. Men denke bij voorbeeld 
aan de termijnstellingen van de artikelen 3.2.18 lid 2, 3.3.8 lid 4 en 6.1.8.13 
nieuw BW en aan verklaringen tot opzegging, ontbinding of vernietiging van 
een overeenkomst. Voorts is tot uiting gebracht zowel dat gedurende het 
faillissement protesten, exploiten, verklaringen en termijnstellingen, die een 
derde heeft uit te brengen, tot de curator moeten worden gericht, als dat 
protesten, exploiten, verklaringen en termijnstellingen die van de zijde van 
de gefailleerde aan een derde moeten worden uitgebracht, door de curator 
tot die derde moeten worden gericht. Dit alles behoort uiteraard alleen te 
gelden voor zover deze handelingen de boedel betreffen; met het oog daar-
op zijn de woorden «de gefailleerde betreffende» vervangen door: betref-
fende de boedel. Daaronder vallen bij voorbeeld ook de exploiten uitge-
bracht ter uitoefening van de in artikel 57 bedoelde rechten, die immers rus-
ten op goederen die tot de boedel behoren. 

Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16 593, nr. 3 154 



Artikel 104. De voorgestelde wijziging strekt tot aanpassing aan de termi-
nologie van titel 7.15 nieuw BW. 

Artikelen 110, 113 en 119. Evenals in artikel 60 is ook hier de term «recht 
van terughouding» telkens vervangen door: retentierecht. 

Artikel 120. Het eerste lid is aangepast aan de terminologie van titel 3.3 
nieuw BW. 

Artikel 122. Het derde lid is geschrapt. De «summiere behandeling» is 
reeds bij de wet van 7 juli 1896, Stb. 103 (Wet Hartogh) afgeschaft, zodat dit 
lid sindsdien betekenis miste. Men zie ook art. 486 Rv., als in het onderhavi-
ge ontwerp voorgesteld, en de toelichting daarbij. 

Artikel 132. In de bepaling die in het ontwerp het eerste lid van dit artikel 
wordt, is ook het retentierecht ingevoegd. In verband met het nieuwe artikel 
60 dient daarvoor dezelfde regel te gelden als voor pand en hypotheek. Op-
merking verdient dat het retentierecht, ook zonder wijziging van de tekst, 
reeds onderde omschrijving van artikel 125 valt, dat spreekt van «voor-
rang», hetgeen de voorrang van artikel 3.10.4A.4 nieuw BW omvat, zoals ook 
bijvoorbeeld die van artikel 3.10.1.3d. 

De daar bedoelde beperkt gerechtigden kunnen in het onderhavige artikel 
onvermeld blijven. Zij hebben het verhaalsrecht van artikel 3.10.1.3d immers 
slechts op de opbrengst van het goed waarop hun recht rustte. Als zij nog 
een vordering op de schuldenaar mochten hebben voor het restant, zal dat 
een vordering uit anderen hoofde zijn, bij voorbeeld op grond van artikel 
6.1.8.1,6.3.1.1 of 6.4.3.1. 

Aan het artikel is een nieuw tweede lid toegevoegd dat buiten twijfel stelt 
dat ook in de situatie waarop artikel 132 betrekking heeft, rekening moet 
worden gehouden met artikel 483e Rv., zoals dit in het onderhavige ontwerp 
wordt voorgesteld. Dit geldt niet alleen ingeval de pand- of hypotheekhou-
der van zijn recht van parate executie heeft gebruik gemaakt en voor het res-
tant in het faillissement opkomt, maar ook voor de verdeling van de op-
brengst die is verkregen, doordat de curator het betreffende onderpand 
heeft verkocht. 

Artikelen 135 en 136. 1. Deze artikelen dienen te worden aangepast aan 
de nieuwe regeling van afdeling 6.1.2 en titel 7.14, die zo nauw met elkaar 
samenhangen dat ook titel 7.14 in de Invoeringswet zal moeten worden op-
genomen. 

Een eerste belangrijk verschil van deze regeling met het huidige recht is, 
dat de borgtocht is geregeld als een vorm van hoofdelijkheid: de borg is een 
hoofdelijke schuldenaar die zich aan de schuldeiser voordoet als iemand die 
de schuld intern niet aangaat; zie artikel 7.14.1.1, de toelichting op Boek 7, 
p. 1116, en de memorie van antwoord Boek 6, blz. 17, eerste alinea. Het ligt 
daarom voor de hand dat ook in de Faillissementswet beide gevallen gelijk 
behandeld worden. 

Een tweede belangrijk verschil met het huidige recht is dat het toepas-
singsgebied van de figuur van de hoofdelijkheid sterk is uitgebreid. Zo is de 
huidige ondeelbaarheid in afdeling 6.1.2 onder hoofdelijkheid begrepen, 
evenals ingevolge artikel 6.1.9.8 het belangrijke geval dat meer personen 
voor eenzelfde schade aansprakelijk zijn. In artikel 6.1.2.1 lid 2 is voorts be-
paald dat in alle gevallen dat meer schuldenaren ten aanzien van eenzelfde 
schuld voor het geheel aansprakelijk zijn, sprake is van hoofdelijkheid. Bo-
vendien zijn er vele incidentele bepalingen die hoofdelijkheid in het leven 
roepen; zie voor de opsomming de memorie van antwoord Boek 6, blz. 16, 
onderaan. De huidige figuur van de «toevallig samenlopende verbintenis-
sen» is daarmee vrijwel geheel verdwenen. 

Het gevolg hiervan is dat ook de regeling van artikel 136 onder het Nieuw 
BW een veel groter toepassingsgebied krijgt en mede zal gaan gelden voor 
wat nu toevallig samenlopende verbintenissen zijn. 
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Voorgesteld wordt om het stelsel van artikel 136 voor het gehele aldus uit-
gebreide toepassingsgebied van dit artikel te behouden. Dit stelsel komt er-
op neer dat de schuldeiser, zolang hij niet volledig is voldaan, ongeacht wat 
hij gedurende het faillissement van een of meer van de mede-schuldenaren 
van de gefailleerde ontvangt, voor het volle hem ten tijde van de faillietver-
klaring verschuldigde bedrag kan blijven opkomen en dat deze mede-schul-
denaren in zoverre niet voor hun regres-vorderingen kunnen opkomen. Dit 
stelsel past goed bij de strekking die de figuur van hoofdelijkheid ook in het 
Nieuw BW heeft, nl. om de schuldeiser tegen insolventie van een of meer 
der schuldenaren te beschermen. Ook in het Nieuw BW past voorts de ge-
dachtedieaan artikel 136 ten grondslag ligt dat het niet mogelijk moet zijn 
dat twee of meer personen tegelijk voor dezelfde schuld in het faillissement 
opkomen en aldus de andere schuldeisers ter zake van de hun ingevolge ar-
tikel 132 uit te keren percenten benadelen. Bovendien leidt dit stelsel dat 
thans voortoevallig samenlopende vorderingen geldt en dat bij schrapping 
van artikel 136 ook voor hoofdelijke verbintenissen zou gelden tot ongelukki-
ge complicaties, met name in geval alle of althans meer schuldenaren failliet 
zijn verklaard. 

Bij dit laatste bedenke men dat in dat stelsel van de volgorde van de afwik-
keling van de faillissementen zal afhangen, voor welk bedrag de schuldei-
ser in elk van deze faillissementen kan opkomen. Krijgt hij immers in het ene 
faillissement een uitkering, dan zal hij in het andere faillissement slechts een 
uitkering ontvangen over het bedrag der vordering, verminderd met het be-
drag dat hij uit het eerst bedoelde faillissement heeft ontvangen. Aldus kun-
nen zowel willekeurige verschillen ontstaan in wat de schuldeiser uit hoof-
delijke verbintenis uiteindelijk ontvangt, als in wat uiteindelijk toekomt aan 
de andere schuldeisers in de beide faillissementen. Bovendien biedt dit mo-
gelijkheden tot manipulatie. De schuldeiser kan er immers belang bij hebben 
een uitkering in één faillissement te rekken, bij voorbeeld door verzet tegen 
een uitdelingslijst, terwijl ook de curatoren de uitkomst door onderlinge af-
spraken omtrent de volgorde van afwikkeling kunnen beïnvloeden, om nog 
maar niet te spreken van het geval dat het gaat om een tweetal faillissemen-
ten waarin wegens hun onderlinge verband slechts één curator is benoemd 
(bij voorbeeld een n.v. en zijn directeur of twee hoofdelijk aansprakelijke 
vennoten). 

Daarbij blijft dan nog buiten beschouwing wat er zonder artikel 136 zou 
gebeuren in geval verschillende faillissementen van hoofdelijke mede-
schuldenaren tegelijk moeten worden afgewikkeld met regresvorderingen 
die de curatoren over en weer bij elkaar indienen. Verwezen moge worden 
naar een vergelijkbare situatie, berecht door Rb. Rotterdam, 26 juli 1962, NJ 
1963, 159, en voor wat betreft het eveneens vergelijkbare geval van beperkte 
aansprakelijkheden van twee schepen, Snijders, NJB 1964, blz. 181 e.v. 

2. Het onder 1 opgemerkte sluit in dat artikel 135 moet vervallen. Het volgt 
een enigszins ander stelsel dan artikel 136. Enerzijds bestaat er geen goede 
reden om tussen beide groepen van hoofdelijkheid verschil te maken. An-
derzijdszijn in de regeling van artikel 135 de complicaties als boven uiteen-
gezet voor het geval men artikel 136 zou schrappen, niet uitgesloten, nu de 
borg krachtens artikel 135 mede voor wat door hem gedurende het faillisse-
ment is betaald kan opkomen en zijn vordering vermeerderen naarmate hij 
de schuldeiser afbetaalt, zonodig door verzet tegen de uitdelingslijst over-
eenkomstig artikel 184 of 186, waartegenover de schuldeiser dan tot ver-
mindering van zijn vordering gedwongen zou zijn. 

3. Het eerste lid van artikel 136 kon ongewijzigd blijven; het tweede en 
derde lid zijn samengevoegd in één nieuw tweede lid, dat in verschillende 
opzichten is omgewerkt. 

De aanhef van dit nieuwe lid is aangepast aan afdeling 6.1.2 nieuw BW, 
waarin de term «verhaal» niet voorkomt, maar sprake is achtereenvolgens 
van een verplichting tot bijdragen (artikel 6.1.2.4), subrogatie (artikel 6.1.2.7) 
en omslag (artikel 6.1.2.7a). Thans is een omschrijving gekozen die alle drie 
omvat en voorts ook kan dienen voor bijzondere regresrechten, zoals die van 
het wissel- en chequerecht. 
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Verduidelijkt is voorts dat het lid zowel betrekking heeft op de vorderingen 
die de hoofdelijke schuldenaar ten tijde van de verificatie - en wellicht vóór 
de faillietverklaring - op zijn gefailleerde medeschuldenaar had verkregen 
als op de vorderingen die hij dan uit hoofde van hun onderlinge rechtsver-
houding nog op hem zal kunnen verkrijgen. De toelating zal meestal slechts 
voorwaardelijk kunnen geschieden, nl. zowel onder de voorwaarden die 
voortvloeien uit hetgeen onder a-c is bepaald, als - voor zover de hoofde-
lijke schuldenaar de schuldeiser nog niet voldaan heeft - onder de voor-
waarde van die voldoening. Denkbaar is echter dat deze voldoening op het 
tijdstip van de toelating reeds heeft plaats gevonden, terwijl ook reeds vast-
staat dat aan één der eisen onder a-c is voldaan. De toelating kan dan on-
voorwaardelijk geschieden. 

Wat het bepaalde onder a-c betreft verdient het volgende opmerking. 
Onder a is bepaald wat ook in het huidige lid 2 uitdrukking heeft gevon-

den. Voorzover de schuldeiser voor de vordering kan opkomen, kan de 
hoofdelijke schuldenaar slechts worden toegelaten, zolang de schuldeiser 
niet opkomt. Er zijn verschillende gevallen waarin de schuldeiser niet kan 
opkomen en de hoofdelijke schuldenaar derhalve wèl kan worden toegela-
ten. Dit is in de eerste plaats zo, wanneer de schuldeiser door de hoofdelijke 
schuldenaar geheel of ten dele reeds vóór de faillietverklaring voldaan was; 
men zie de bepaling van artikel 136 eerste lid. Voorts moet worden gedacht 
aan de bijdrageverplichting van artikel 6.1.2.4 lid 3 nieuw BW. Deschuldei-
ser heeft op vergoeding van de daar bedoelde, niet door hem gemaakte kos-
ten immers geen recht. Tenslotte is denkbaar dat de schuldeiser jegens de 
gefailleerde schuldenaar afstand van zijn vordering heeft gedaan, hetgeen 
krachtens artikel 6.1.2.7b niet aan regres op de gefailleerde in de weg behoeft 
te staan. 

Het huidige lid 2 is niet geheel juist geredigeerd, omdat immers steeds 
voorwaardelijke toelating mogelijk is met het oog op het geval, dat in het 
huidige lid 3 is omschreven. In de nieuwe redactie heeft dit geval uitdrukking 
gevonden in het bepaalde onder b. Voor welk bedrag de hoofdelijke schul-
denaar in het daar bedoelde geval kan opkomen, is een vraag die niet in deze 
bepaling aan de orde komt, maar in de artikelen 6.1.2.4, 7 en 7a, waar wordt 
gerefereerd aan de onderlinge rechtsverhouding tussen de hoofdelijke 
schuldenaren, en in eventuele andere bijzondere bepalingen die deze rechts-
verhouding betreffen, zoals artikel 6.1.9.8 lid 1 in verbinding met artikel 
6.1.9.6, en de artikelen 7.19.7.12 e.v. en 7.20.6.13 e.v. 

Tenslotte is onder c een bepaling neergelegd die rekening houdt met wat 
voor het huidige recht is aangenomen door HR 15 februari 1929, NJ 1929, 
1372. In gevallen als daar bedoeld, waarin het gaat om verhaal uit hoofde van 
een niet ook aan de schuldeiser zelf toekomend zekerheidsrecht, worden de 
concurrente schuldeisers niet benadeeld, ook al wordt voor éénzelfde vorde-
ring tweemaal in het faillissement opgekomen. Toelating is dan met de strek-
king van artikel 136 lid 2 niet in strijd en behoort derhalve mogelijk te zijn. Het 
verdient aanbeveling om buiten twijfel te stellen dat dit ook in het nieuwe 
recht geldt. De redactie van de slotzinsnede sluit aan bij die van artikel 180 lid 2. 

Artikel 143. Het eerste lid is ruimer geredigeerd met het oog op de voor-
rang die in het nieuw BW aan het retentierecht is verbonden of het gevolg 
kan zijn van artikel 3.10.1.3d. 

Bij het tweede lid bedenke men dat de aard van de vordering eraan in de 
weg kan staan dat na de afstand van de voorrang een relevante concurrente 
vordering overblijft. In de eerste plaats moet hier worden gedacht aan het 
geval van de hoofdelijke schuldenaar die uitsluitend dankzij zijn voorrang op 
grond van artikel 136 lid 2 onder c toegelaten kon worden. Doet hij van die 
voorrang afstand, dan is derhalve voor zijn toelating als concurrente schuld-
eiser geen plaats meer; men ziet de noot van Meijers onder HR 15 februari 
1929, NJ 1929,1372. 

In de tweede plaats kunnen worden vermeld de beperkt gerechtigden, be-
doeld in artikel 3.10.1.3d nieuw BW. Dat artikel geeft hun immers uitsluitend 
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een recht het hun toekomende te verhalen op de opbrengst van het goed 
waarop hun recht rustte. Ook hier geldt derhalve dat bij afstand van hun 
voorrang geen concurrente vordering op de boedel overblijft, tenzij wellicht 
uit anderen hoofde; men zie deze toelichting bij artikel 132. 

Artikel 145. De nieuwe redactie, sprekende van «door geen voorrang ge-
dekte» vorderingen beoogt, behalve de bevoorrechte en door pand of hypo-
theek gedekte vorderingen, ook de vorderingen uit te sluiten waaraan voor-
rang is verbonden in verband meteen retentierecht of met artikel 3.10.1.3d. 

Artikel 153. De geschrapte woorden zijn door het nieuwe artikel 60 over-
bodig geworden; uit de leden 2-4 van dat artikel volgt immers reeds vol-
doende duidelijk dat de zaken waarop retentierecht rust, tot de boedel beho-
ren. Bovendien zou handhaving tot misverstand kunnen leiden, omdat deze 
woorden in het huidige recht in verband plegen te worden gebracht met het 
feit dat ook de retentor krachtens artikel 157 aan het akkoord is gebonden. 
Dit zal echter in het nieuw BW niet langer het geval zijn, nu de retentor daar, 
anders dan in het huidige recht, wèl voorrang heeft. Bij de waarde die in dit 
verband aan de betreffende zaken toekomt, moet wèl met het retentierecht 
rekening worden gehouden, zoals ook rekening moet worden gehouden met 
op de goederen van de boedel rustende zekerheidsrechten en voorrechten. 

Artikel 160. De invoeging houdt verband met het feit dat in het nieuw BW 
ook borgen (hoofdelijke) medeschuldenaren zijn. 

Artikel 173b. Voor door retentierecht gedekte vorderingen behoort in dit 
artikel hetzelfde te gelden als voor vorderingen die zijn gedekt door pand of 
hypotheek. 

Artikel 176. Het derde lid is opgegaan in artikel 60 lid 2. Hier moge naar de 
toelichting bij dat artikel worden verwezen. 

Artikel 180. Het tweede lid is aangepast aan de nieuwe artikelen 57 en 60. 
Het houdt thans rekening met alle vorderingen waaraan voorrang verbon-
den is. 

Artikel 182. Evenals in het huidige recht wordt er in het nieuwe eerste lid 
vanuit gegaan dat de separatisten buiten de omslag in de algemene faillisse-
mentskosten blijven. Dit wordt gerechtvaardigd door het belang van een rui-
me mogelijkheid tegen zekerheid krediet te kunnen verkrijgen. Hetzelfde is 
bepaald voor de beperkt gerechtigden, wier recht krachtens artikel 3.10.1.3d 
nieuw BW door executie door een pand- of hypotheekhouder vervalt. Hun 
recht behoorde niet tot de boedel. Er is daarom geen reden om hen in de al-
gemene faillissementskosten te doen delen. Men zie ook deze toelichting bij 
artikel 57 lid 2. 

Anders gaat het bij de bevoorrechte schuldeisers, bedoeld in artikel 57 lid 
3, tweede zin. Hetgeen hun uit hoofde van de verdeling toekomt en door de 
curator krachtens artikel 57 lid 3 is geïnd, deelt wel in de omslag. Artikel 182 
lid 1, tweede zin, stelt dit in de nieuwe tekst buiten twijfel en geeft tevens aan 
hoe de omslag plaatsvindt, nl. over het gehele aan de curator ten behoeve 
van deze schuldeisers uitgekeerde bedrag. Men zie A. H. Korthals Altes, 
WPNR 5420, blz. 78, noot 9, waar voor het huidige recht een soortgelijke re-
gel wordt verdedigd. 

Artikel 188. Het eerste lid van dit artikel dient te worden aangepast aan 
artikel 3.9.4.19 nieuw BW, dat ertoe leidt dat de doorhaling reeds eerder kan 
geschieden dan na het verbindend worden van de uitdelingslijst waarop de 
opbrengst van het goed is verantwoord, en dat wel op het tijdstip dat zowel 
de levering aan de koper en de betaling door deze van de koopprijs hebben 
plaatsgevonden. Dat ligt ook hier voor de hand, omdat daarmee de inschrij-
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vingen hun functie hebben verloren. De hypothecaire schuldeisers hebben 
vanaf dat tijdstip immers nog alleen verhaal op de door de curator te verde-
len opbrengst. 

Verder dient nog rekening gehouden te worden met beperkt gerechtigden 
als bedoeld in artikel 3.10.1.3d nieuw BW. Men denke in de eerste plaats aan 
het geval dat een beperkt recht niet aan de curator kan worden tegengewor-
pen, omdat het is gevestigd na de inschrijving van een beslag dat door het 
faillissement is vervallen en waarvan het faillissementsbeslag dus de voort-
zetting vormt. Is er een beperkt recht dat niet tegen één der hypotheekhou-
ders kan worden ingeroepen, dan dient het bij verkoop door de curator 
eveneens te vervallen, hoewel artikel 3.9.4.19 alleen spreekt van beperkte 
rechten die niet tegen de verkoper ingeroepen kunnen worden. Het verschil 
zit hierin dat de curator hier ten behoeve van alle schuldeisers, dus ook van de 
hypotheekhouders, optreedt. Nog een geval van niet-inroepbaarheid kan voort-
vloeien uit artikel 3.10.3.3 lid 2. Ook de rechten van de schuldeiser die kosten 
van behoud vordert, worden hier door de curator uitgeoefend. Het alterna-
tief dat het hoofdrecht (bloot eigendom) door de curator verkocht wordt en 
de bevoorrechte schuldeisers afzonderlijk het beperkte recht, bij voorbeeld 
een vruchtgebruik, zouden moeten executeren, is weinig aantrekkelijk en 
zelfs onmogelijk als het beperkte recht een erfdienstbaarheid of een recht als 
bedoeld in artikel 3.8.24 is. 

Anderzijds kunnen de in artikel 3.9.4.19 mede vermelde beslagen hierwe-
gens artikel 33 geen rol meer spelen. 

Het tweede lid moet in het kader van Boek 8 worden bezien. 

Artikel 190. Dit artikel is aangepast aan het nieuwe artikel 180 lid 2. 

Artikelen 198-202. Deze artikelen dienen te vervallen. Voor de figuur van 
het faillissement van een nalatenschap is geen plaats naast de regeling van 
de vereffening van een nalatenschap in afdeling 4.5.3 nieuw BW. Voor het 
geval van de voortzetting van het faillissement na overlijden van de gefail-
leerde zijn geen bijzondere regels nodig. 

Artikel 205. Het eerste lid is aangepast aan de terminologie van afdeling 
6.1.10 nieuw BW. 

Artikel 230. Het nieuwe derde lid houdt rekening met alle gevallen waarin 
volgens het nieuwe B.W. aan een vordering voorrang verbonden kan zijn. 
Men denke behalve aan pand, hypotheek en voorrecht met name ook aan re-
tentierecht (artikel 3.10.4A.4) en aan de voorrang van artikel 3.10.1.3d, zij het 
ook dat deze laatste alleen van belang is ingeval de executie door een ander 
dan de beperkt gerechtigde plaatsvindt. 

Het nieuwe vierde lid verklaart artikel 36 betreffende verlenging van verja-
rings- en vervaltermijnen van overeenkomstige toepassing ter zake van vor-
deringen waarvoor het eerste lid geldt en waarvan derhalve geen betaling 
kan worden afgedwongen; men zie voor het huidige recht HR7juni 1918, NJ 
1918,711. 

Artikel 232. Dit artikel is in verschillende opzichten aangepast en aange-
vuld. 

Onder 1° is thans rekening gehouden met alle vorderingen waaraan voor-
rang is verbonden, waaronder ook de vordering betreffende retentierecht; 
men vergelijke deze toelichting bij artikel 230. Door de kortere redactie was 
het mogelijk om het huidige tweede lid in de bepaling onder 1°tedoen op-
gaan. 

Onder 2° is mede rekening gehouden met de mogelijkheid dat de hier be-
doelde vorderingen voortvloeien uit een overeenkomst als bedoeld in de ar-
tikelen 158 en 401 van Boek 1 BW. Voorts is de redactie enigszins gemoder-
niseerd. 
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Onder 4° zijn de vorderingen tot overdracht van een goed als bedoeld in 
de artikelen 3.4.2.3a lid 2 en 3.4.2.3b lid 2 nieuw B.W. vermeld. Het recht op 
overdracht van degene die zijn goed als gevolg van de goede trouw van de 
verkrijger heeft verloren, behoort ook in het geval van surséance van deschul-
denaartegen deze te kunnen worden uitgeoefend; men zie ook het nieuwe 
artikel 60a. Doet zich het omgekeerde geval voor, nl. dat de schuldenaar be-
voegd is van een verkrijger te goeder trouw overdracht te vorderen van een 
goed dat hem zelf oorspronkelijk toebehoorde, dan zal de daarvoor aan de 
verkrijger te betalen vergoeding niet onder de werking van de surséance be-
grepen zijn. Hier is immers geen sprake van een «schuld», die voor de sursé-
ance al bestond, maar alleen van een betaling, bij gebreke waarvan de na de 
surséance gevorderde teruggave kan worden geweigerd. 

Artikel 233. Het huidige slot van dit artikel kan worden geschrapt. Het ver-
wijst naar het huidige, in het ontwerp geschrapte artikel 176 lid 3 betreffende 
schulden waarvoor retentierecht kan worden uitgeoefend. Deze vallen ech-
ter reeds buiten de werking van de surséance op grond van het bij dit ont-
werp aangevulde artikel 232 onder 1°. 

Artikelen 234 en 235. Deze artikelen hebben ter aanpassing aan afdeling 
6.1.10 nieuw BW soortgelijke wijzigingen ondergaan als de artikelen 53 en 
54. 

Artikel 236. Dit artikel is op overeenkomstige wijze herzien als artikel 37. 
Hier moge naar de toelichting bij dit laatste artikel worden verwezen. 

Artikel 236a. Dit artikel stemt overeen met het nieuwe artikel 37a. Hier 
moge naar de toelichting bij dit laatste artikel worden verwezen. 

Artikel 237. De aanhef is aangepast aan de invoeging van het vorige arti-
kel. 

Artikel 241. De redactie is op overeenkomstige wijze gewijzigd als artikel 
160. 

Artikel241a. Het is ongewenst dat een surséance en een onderhands cre-
diteurenbewind naast elkaar bestaan. De bewindvoerder, in de surséance 
benoemd, dient aan dit laatste bewind een einde te kunnen maken. 

De bepaling gaat ervan uit dat de surséance overigens op een bewind 
geen invloed heeft; men vergelijke artikel 60c dat voor het geval van faillis-
sement een andere regeling bevat. Wél kan uiteraard in geval het bewind 
van de zijde van de rechthebbende beëindigd kan worden, de surséance 
aanleiding vormen van deze bevoegdheid gebruik te maken. 

Artikel 241b. Hetgeen in het nieuwe artikel 63a wordt mogelijk gemaakt 
voor het geval van faillissement, dient ook toegelaten te zijn in het geval van 
surséance, waar de behoefte aan een periode waarin de uitoefening van de 
hier bedoelde rechten van derden wordt opgeschort, nog duidelijker in het 
oog springt. In verband daarmee is in het onderhavige artikel aan de recht-
bank een soortgelijke bevoegdheid gegeven als in artikel 63a aan de rech-
ter-commissaris. Het initiatief is in het onderhavige geval overigens gelaten 
aan de bewindvoerder of de schuldenaar. 

Artikel257. In de nieuwe redactie is mede met het retentierecht rekening 
gehouden. 

Artikel 272. De redactie van lid 2 onder 1° is op soortgelijke wijze bekort als 
die van artikel 153 lid 2 onder 1°. Hier moge naar de toelichting bij dit laatste 
artikel worden verwezen. 
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HOOFDSTUK IV. SLOTBEPALINGEN 

Artikel I 

De onderhavige wet is bestemd in werking te treden tezamen met de Boe-
ken 3-6 Nieuw B.W. en de daarmee samenhangende overige invoeringswet-
geving, met dien verstande dat artikel II van dit hoofdstuk reeds eerder in 
werking dient te treden. Deze tijdstippen kunnen thans nog niet worden 
vastgesteld. 

Het tweede lid bepaalt dat de voorschriften van de twaalfde titel van het 
eerste boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, die de ver-
zoekschriftprocedure betreffen, op hetzelfde tijdstip als de boeken 3-6 in 
werking zullen treden, niet alleen voor wat betreft de verzoekschriftprocedu-
res die op die boeken stoelen, maar ook die welke stoelen op de bepalingen 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, vastgesteld krachtens 
Hoofdstuk I van de onderhavige wet. Men zie punt 3 van de Inleidende op-
merkingen bij deze memorie. 

Artikel II 

Bij de onderhavige wet worden vele wijzigingen en aanvullingen in het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aangebracht. Tevens zijn in ver-
band met de invoering van Boek 8 en de gedeelten van Boek 7, waarmee in 
de onderhavige wet nog geen rekening is gehouden, verdere wijzigingen en 
aanvullingen te verwachten. Niet uitgesloten is voorts dat tijdens de parle-
mentaire behandeling van het onderhavige wetsontwerp nog verdere invoe-
gingen nodig blijken. Bovendien zijn erthans nog andere procesrechtelijke 
wetsontwerpen aanhangig die niet met het Nieuw B.W. van doen hebben In 
verband met dit alles is het wenselijk dat de mogelijkheid bestaat om vóór 
de inwerkingtreding op eenvoudige wijze de nummering van de artikelen, 
afdelingen en titels een overzichtelijker aanzien te geven. Het voornemen 
bestaat overigens daarmee de nodige terughoudendheid te betrachten ten 
aanzien van artikelen die thans geen wijziging ondergaan, opdat de praktijk 
niet met onnodige nummer-wijzigingen belast wordt. 

Voorts is het wenselijk door het gehele Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering heen de leden van de artikelen van nummers te voorzien. Dit is 
thans in de officiële tekst niet het geval, maar pleegt in de gebruikelijke uit-
gave wel door de uitgever te geschieden. Ook in de officiële teksten van het 
Nieuw B.W. zijn de leden van de artikelen genummerd, zoals trouwens ook 
in die artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, die in het 
onderhavige wetsontwerp worden voorgesteld. 

Tenslotte is het wenselijk met het oog op een zo overzichtelijk mogelijke 
definitieve indeling van de Invoeringswetgeving deze indeling ook na de 
vaststelling van deze wetgeving op eenvoudige wijze te kunnen wijzigen. 
Met het oog daarop wordt het tweede lid van het onderhavige artikel voor-
gesteld. 

Artikel III 

Dit artikel bevat een citeertitel. Het voornemen bestaat om volgende ge-
deelten van de Invoeringswetgeving van een soortgelijke citeertitel te voor-
zien. 

De Minister van Justitie, 
J. de Ruiter 
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