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16593 Invoeringswet Boeken 3-6 Nieuw B.W. eerste gedeelte, 
bevattende wijziging van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie 
en de Faillissementswet 

Nr.4 VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 12 mei 1982 

De vaste Commissie voor Justitie1 brengt als volgt verslag uit van haar 
voorlopige bevindingen over dit wetsontwerp. 

HOOFDSTUK I. WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING 

1 Samenstelling: Rietkerk (VVD), Roethof 
(PvdA), voorzitter, Haas-Berger (PvdA), 
Stoffelen (PvdA), Van Dam (CDA), Cornelissen 
(CDA), Kosto (PvdA), Salomons (PvdA), Patijn 
(PvdA), Korte-van Hemel (CDA), Evenhuis-van 
Essen (CDA), Jacobse (VVD), Wessel-Tuinstra 
(D'66), Faber (CDA), Nijpels (VVD), ondervoor-
zitter, Tripels (VVD), Buikema (CDA), Schutte 
(GPV), Krajenbrink (CDA), Lankhorst (PPR), 
Van den Toorn (CDA), Kohnstamm (D'66), 
Brouwer (CPN). 

Algemeen 

1. De commissie stelde vast dat de opzet van het onderhavige gedeelte 
van de invoeringswetgeving is om alleen die wijzigingen aan te brengen 
die door de invoering van de Boeken 3-6 noodzakelijk of ten minste 
wenselijk worden gemaakt, waarbij op een aantal plaatsen gevolg is 
gegeven aan de wensen van de zijde van de praktijk en de subcommissie 
Burgerlijke Rechtsvordering om verouderde gedeelten van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering, die toch ingrijpende aanpassing behoefden, 
in hun geheel te moderniseren. De commissie kon zich vooralsnog met 
deze opzet wel verenigen. Zij wilde er echter bij de Minister op aandringen 
om met voortvarendheid modernisering van het gehele Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering na te streven. Bij wijze van voorbeeld werd in 
dit verband naar voren gebracht dat het laatste zinsdeel van artikel 11, 
luidende «naar gelang van den afstand der plaats waar het exploit aan hen 
gedaan wordt» reeds lange tijd, geen enkele betekenis meer heeft, aangezien 
bedoeld zinsdeel samenhing met het tweede lid van artikel 8 oud, dat reeds 
sinds 1934 is geschrapt, terwijl het rudiment van dat artikel in het tweede 
lid van artikel 738 sinds 1964 is geschrapt. 

De commissie hechtte er met name veel waarde aan dat op korte termijn 
in een aantal knelpunten wordt voorzien. 

2. De commissie merkte mede in dat verband op dat bij artikel 18 van de 
Leegstandswet een regeling in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
wordt ingevoerd ter zake van de anonieme dagvaarding, welke regeling 
alleen van toepassing is voor die gevallen die zijn voorzien bij de Leeg-
standswet. Zij vroeg of in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
geen verdere voorzieningen getroffen moeten worden met het oog op deze 
regeling. 
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3. De leden van de commissie vroegen voorts of de regeling van artikel 2 
en aanverwante artikelen inzake betekening van exploiten aan een persoon 
in wiens woning noch die persoon noch iemand van diens huisgenoten 
wordt aangetroffen, geen modernisering behoeft. Zij tekenden hierbij aan 
dat een nieuwe regeling gelijksoortige waarborgen aan de niet thuis 
aangetroffene zou moeten bieden als de huidige. Zij merkten nog op dat de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan hen heeft doen weten dat de 
bedoelde regeling als zeer verouderd moet worden beschouwd aangezien 
zij er nog van uitgaat dat de burgemeester de inwoners van zijn gemeente 
pleegt te kennen, en voorts dat bedoelde regeling zeer veel werk bezorgt 
aan de gemeenten, hetgeen te meer klemt daar de betekening van gerech-
telijke stukken een justitiële en geen gemeentelijke aangelegenheid is. 

De commissie wilde gaarne het standpunt van de Minister vernemen; zij 
wilde in de overwegingen betrokken zien het voorstel tot wijziging van 
bedoelde regeling, dat door de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeur-
waarders op 6 september 1978 (met instemming van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten) is gedaan aan de Staats-Subcommissie Rechts-
vordering van de Staatscommissie voor de Nederlandse Burgerlijke 
Wetgeving. 

4. Vervolgens vroeg de commissie of het niet gewenst is om bij de 
regeling inzake fatale termijnen in de onderhavige en in andere wetten de 
mogelijkheid te creëren dat personen die tot godsdienstige en culturele 
minderheden in ons land behoren, zich erop mogen beroepen dat het 
verlopen van een termijn aan hen niet kan worden tegengeworpen indien 
de termijn juist verloopt op een dag die voor genoemde minderheden als 
rustdag of algemeen erkende feestdag geldt. 

5. Gememoreerd werd dat in de memorie van antwoord aan de Tweede 
Kamer ter zake van de vaststelling van Boek 3 van het Nieuwe Burgerlijk 
Wetboek (zitting 1970-1971, nr. 3770, stuk nr. 5) in antwoord op door deze 
commissie opgeworpen vragen omtrent de processuele kant van de in 
artikel 3.1.2.9 ontworpen rechtsgang, wordt opgemerkt «dat bij het ontwer-
pen van de invoeringswet overwogen zal moeten worden of deze mogelijk-
heid van z.g. «eigendomsuitwijzing» niet enige bijzondere voorzieningen in 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering nodig maakt, met name 
betreffende de rechtsmiddelen die de in dit artikel bedoelde belanghebben-
den ter beschikking staan, en de vereisten waaraan voldaan moet zijn, wil 
het vonnis in kracht van gewijsde gaan en zo inschrijving daarvan mogelijk 
worden. Er werd op gewezen dat in de bedoelde memorie van antwoord 
ook ten aanzien van artikel 3.1.2.10a lid 3 wordt opgemerkt dat bij het 
ontwerpen van de invoeringswet overwogen zal moeten worden of een 
bijzondere voorziening gewenst is betreffende de vereisten waaraan 
voldaan moet zijn, wil het vonnis in kracht van gewijsde gaan en zo 
inschrijving daarvan mogelijk worden. Aangetekend werd dat deze laatste 
kwestie ook nog speelt bij de artikelen 3.1.2.2. lid 1 sub 3, 5.3.10b lid 4, 
5.7.1.10a lid 1,5.10.1.8a lid 5 en 6.5.3.12a lid 3». 

De commissie wilde gaarne vernemen waarom bij het onderhavige 
ontwerp niet op bovengemelde punten is ingegaan. 

ARTIKELEN 

Artikel II 

Artikel 13 

De leden van de commissie vroegen of het voorgestelde tweede lid 
wellicht beter als afzonderlijk artikel 12a opgenomen kan worden, aangezien 
het hier gaat om een regeling van algemene strekking, en niet om een 
regeling welke slechts in verband gebracht moet worden met de regeling 
van het eerste lid. 
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Artikel 14 

De vraag rees of het wellicht aanbeveling zou verdienen de laatste 
zinsnede van het derde lid «in afwijking van het eerste lid op alle dagen en 
uren» te vervangen door de zinswending «met gehele of gedeeltelijke 
afwijking van het bepaalde in het eerste lid». Aangevoerd werd dat deze 
laatste redactie de strekking van de regeling, die overigens de instemming 
van de commissie kreeg, wellicht iets exacter weergeeft, en wel omdat 
daarmee met zoveel woorden wordt gerefereerd aan de mogelijkheid dat 
de president verlof kan verlenen het exploit, het beslag of de tenuitvoerleg-
ging te doen op alle dagen en uren of op bepaalde van de door het eerste 
lid «verboden» dagen en uren. 

Artikel 30 

De commissie vroeg of het wellicht aanbeveling verdient in het onderha-
vige artikel ten 9° de voorgestelde zinswending «bestuurder van eenige 
stichting, maatschappij of lichaam van bestuur» te vervangen door de 
zinswending «bestuurder van een rechtspersoon». 

Artikel 52 

De leden van de commissie stelden de vraag of uitvoerbaarverklaring bij 
voorraad ook zonder meer mogelijk moet zijn in die gevallen waarin 
vaststaat dat een herstel in de bestaande toestand moeilijk zal zijn. 

Zij vroegen tevens of het wellicht gewenst is op dit punt enige duidelijkheid 
te scheppen ten behoeve van de rechter. 

Artikel 53 

Geconstateerd werd dat de mogelijkheid om alsnog uitvoerbaarverklaring 
bij voorraad te vorderen indien het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad is 
verklaard en tegen dat vonnis een rechtsmiddel is aangewend, door het 
onderhavige artikel wordt beperkt tot de conclusie op de eerste terechtzitting. 
De vraag rees of deze beperking wenselijk is. De commissie was vooralsnog 
niet overtuigd door de voor deze beperking aangevoerde motivering dat 
voorkomen moet worden dat de procedure kan worden vertraagd door het 
uitlokken van een betreffend incident. 

De commissie merkte nog op dat in de toelichting niet wordt gerefereerd 
aan de mogelijkheid in kort geding uitvoerbaarverklaring bij voorraad te 
vorderen ten aanzien van een niet bij voorraad uitvoerbaar verklaarde 
uitspraak. 

Zij stelde in dit verband de vraag of de bevoegdheid om de uitspraak 
alsnog uitvoerbaar bij voorraad te verklaren aan de president in kort 
geding slechts toe zou moeten komen indien er zich nieuwe omstandigheden 
voordoen, of indien het feit dat het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad is 
verklaard berust op een kennelijke en wezenlijke fout. De commissie wilde 
niet op een dergelijke beperking aandringen. 

Artikel 54 

De commissie stelde vast dat de mogelijkheid om alsnog een zekerheid-
stelling te vorderen indien het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard 
zonder dat daaraan de voorwaarde is verbonden dat zekerheid wordt 
gesteld en tegen dat vonnis een rechtsmiddel is aangewend, door het 
onderhavige artikel beperkt wordt tot de conclusie op de eerste terechtzitting. 
Ook hier stelde zij de vraag of deze beperking wenselijk is. Zij was vooralsnog 
niet overtuigd door de voor deze bepaling aangevoerde motivering dat 
voorkomen moet worden dat de procedure kan worden vertraagd door het 
uitlokken van een betreffend incident. 
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Opgemerkt werd dat in de toelichting niet wordt gerefereerd aan de 
mogelijkheid om in kort geding zowel zekerheidstelling als schorsing van 
de executie te vorderen. 

Artikel 57b 

De commissie stemde in met de opzet van artikel 57b, inhoudende dat de 
rechter ambtshalve kan matigen bedragen die geacht kunnen worden te 
zijn bedongen ter vergoeding van proceskosten of buitengerechtelijke 
kosten als bedoeld in artikel 6.1.9.2, tweede lid onder b en c van het Nieuw 
BW (behoudens de in het tweede lid van artikel 57b gegeven uitzondering). 
Zij onderschreef tevens de stelling dat de bepaling van artikel 57b voor 
wat betreft de matiging van buitengerechtelijke kosten, dient aan te sluiten 
bij de bepaling van artikel 6.1.9.2, tweede lid onder b en c van het Nieuw 
BW. 

De commissie meende echter een verschil te signaleren tussen genoemde 
bepalingen. Zij voerde hiervoor het volgende aan. Bij artikel 57b wordt de 
grens beneden welke voor matiging geen plaats meer is, uitsluitend 
bepaald door objectieve gegevens; matiging op grond van persoonlijke 
moeilijkheden wordt niet toegelaten. En bij artikel 6.1.9.2, lid 2 sub b en c 
staat weliswaar voorop de vraag of de kosten jegens de wederpartij 
«redelijk» zijn, hetgeen naar objectieve maatstaven bepaald dient te 
worden, doch bij bedoeld artikel speelt ook een rol artikel 6.1.9.12a, dat de 
rechter een matigingsbevoegdheid toekent, waarbij onder omstandigheden 
ook meegewogen kan worden de draagkracht van de betrokkenen. De 
commissie vroeg of het wellicht zo is dat artikel 6.1.9.12a geen rol kan 
spelen bij die kosten die op grond van artikel 6.1.9.2, lid 2 vergoed dienen 
te worden, omdat het daar gaat om kosten die de toets der «redelijkheid» 
hebben doorstaan. Zij merkte op dat in dat geval geen verschil bestaat 
tussen de bepaling van artikel 57b en die van 6.1.9.2, tweede lid sub b en c 
Nieuw BW. 

De commissie wilde gaarne enige nadere toelichting ontvangen. 

Artikel 99 

De leden van de commissie vroegen of het aanbeveling zou kunnen 
verdienen om - nu het tweede lid van artikel 99 toch aangepast wordt -
van de gelegenheid gebruik te maken om tot uitdrukking te brengen dat het 
tweede lid slechts is geschreven met het oog op natuurlijke personen en 
dat het tweede lid derhalve niet de betekenis heeft van een op het eerste lid 
aan te brengen beperking in dier vroege dat alleen natuurlijke personen als 
gemachtigde zouden kunnen optreden. (Vergelijk Hoge Raad, 20 november 
1981, RvdW 1981, 155). 

Artikel III 

Artikel 126 

De leden van de commissie stelden de vraag of de Minister de opvatting 
kan onderschrijven dat het achtste lid van artikel 126 een regel geeft inzake 
de relatieve competentie ten aanzien van alle geschillen betreffende 
aanspraken op onroerende zaken, onverschillig of het zakenrechtelijke of 
verbintenisrechtelijke aanspraken betreft. Deze opvatting stoelt met name 
op de in het onderhavige artikellid gebruikte terminologie «rechten waaraan 
een zaak onderworpen is». De commissie merkte op dat ten aanzien van de 
huidige regeling, welke door het onderhavige artikellid wordt vervangen, 
geen communis opinio op dit punt bestaat; zij verwees in dit verband naar 
Van den Dungen-Jansen, Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 126, aanteke-
ning 10. 
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De vraag rees of het geen aanbeveling zou verdienen om in het achtste 
lid van het onderhavige artikel het woord «rechtbank» te vervangen door 
het woord «rechter», aangezien zulks aansluit bij de in het onderhavige 
artikel alsmede in de toelichting gehanteerde terminologie. 

De commissie vroeg of de Minister enige voorbeelden zou willen 
verschaffen met betrekking tot de wijze waarop het tiende lid van het 
onderhavige artikel in de praktijk zal gaan werken. 

Artikel 329 

Het leek de commissie beter het woord «zij», in de tweede regel te 
vervangen door het woord «partijen». 

Artikel IV 

Opschrift van titel XII 

De commissie meende te constateren dat het opschrift van de twaalfde 
titel zoals dat thans luidt, enerzijds te eng is, aangezien niet genoemd 
worden «de zaken waarin de rechter ambtshalve een beschikking geeft», 
terwijl de titel op deze zaken wel van toepassing is ingevolge artikel 429a. 
Zij merkte tevens op dat het bedoelde opschrift anderzijds mogelijk te ruim 
is, aangezien wordt gesuggereerd dat de afdeling een regeling geeft voor 
alle zaken die met een verzoekschrift worden ingeleid of waarin de rechter 
ambtshalve een beschikking geeft, terwijl de afdeling geen regeling voor 
de cassatieprocedure geeft. De commissie voelde dan ook voor het 
voorstel van Funke (Van den Dungen-Funke, Burgerlijke Rechtsvordering, 
Boek I, titel XII, aantekening 10 en 11) het opschrift van de twaalfde titel te 
wijzigen en te doen luiden als volgt: «Van de rechtspleging in eerste aanleg 
en hoger beroep in zaken die met een verzoekschrift worden ingeleid en in 
zaken waarin de rechter ambtshalve een beschikking geeft». 

Artikelen 429a-429t algemeen 

De leden van de commissie wilden gaarne van de Minister vernemen 
welke bezwaren bestaan tegen het toelaten van request civiel ten aanzien 
van beschikkingen in verzoekschriftprocedures in de gevallen als bedoeld 
in artikel 382 ten 1°en7°. 

Gememoreerd werd dat bij de totstandkoming van de artikelen 429a e.v. 
is afgezien van de mogelijkheid om de regeling van request civiel van 
vonnissen van overeenkomstige toepassing te verklaren op beschikkingen 
in verzoekschriftprocedures, en dat dit destijds als volgt werd gemotiveerd: 
zulks «zou de wet bezwaren met een noodzakelijkerwijze uitvoerige en 
ingewikkelde regeling die slechts zelden toepassing zou vinden. Verschil-
lende gronden, die in de gewone procedure tot request civiel aanleiding 
kunnen geven (vgl. artikel 382 ten 2°, 3°, 4° en 6° Rv.) zullen in de request-
procedure grond voor een beroep in cassatie kunnen opleveren». 

Vervolgens werd naar voren gebracht dat het belang van de mogelijkheid 
van request civiel vooral is gelegen in de in artikel 382 ten 1° (de beslissing 
berust op na de uitspraak ontdekt bedrog of arglist der wederpartij in de 
procedure gepleegd of op een opgelegde niet-beslissende eed die door de 
strafrechter «vals» is verklaard) en 7° (er is beslist op stukken die na de 
uitspraak voor vals zijn erkend of vals zijn verklaard) genoemde gronden. 

De commissie was dan ook geneigd de opvatting van Funke te volgen 
dat het rechtsmiddel van request civiel toegelaten moet worden voor zover 
er sprake is van de gevallen in artikel 382 ten 1° en 7° genoemd (Van den 
Dungen-Funke, Burgerlijke Rechtsvordering, Boek I, titel XII, aantekening 53 
en de daar genoemde rechtspraak en literatuur). 
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Artikel 429a 

De leden van de commissie vroegen of het niet beter is het woord «moeten» 
in de tekst van het onderhavige artikel te laten vervallen. Zij voerden 
hiervoor het volgende aan. Het onderhavige artikel beoogt aan te geven in 
welke gevallen de bepalingen van de twaalfde titel van toepassing zijn; 
vast staat dat deze bepalingen ook van toepassing zijn in die gevallen dat 
rechtzoekenden die de vrije keuze hebben tussen de requestprocedure en 
een gewoon geding, kiezen voor de requestprocedure; deze gevallen 
worden echter niet door de huidige redactie van het onderhavige artikel 
bestreken aangezien het hier niet een zaak betreft die met een verzoekschrift 
moet worden ingeleid, doch een zaak die daarmee mag worden ingeleid. 
Zij verwezen hierbij naar: Van den Dungen-Funke, Burgerlijke Rechtsvorde-
ring, Boek I, titel II, aantekening 12 en artikel 429a, aantekening 4. 

Artikel 429e 

De commissie nam kennis van de opvatting van Funke dat de rechter zich 
niet ambtshalve onbevoegd dient te verklaren indien er sprake is van een 
relatieve onbevoegdheid, de Nederlandse rechter wèl rechtsmacht heeft, 
en zich tevens het geval voordoet dat er een «wederpartij» is die de 
exceptie van onbevoegdheid niet opwerpt of zelfs de bevoegdheid van de 
rechter uitdrukkelijk aanvaardt (Van den Dungen-Funke, Burgerlijke 
Rechtsvordering, artikel 429e, aantekening 5 en 6). Zij meende dat de 
volgende twee vragen beantwoording behoeven. Laat artikel 429e ruimte 
voor de bedoelde opvatting? Wat is het oordeel van de Minister over deze 
opvatting? 

Artikel V 

Artikel 435 

De commissie wilde gaarne vernemen of de Minister de mening onder-
schrijft dat de schuldeiser in de gevallen bedoeld in de artikelen 3.10.3.3 lid 
2, 3.10.3.15 lid 2 en 3.10.4A.4 (in verband met artikel 3.10.4A.2) de keuze 
heeft tussen een executie ten laste van degene aan wie het goed toebehoort 
(in welk geval het tweede lid van artikel 435 van toepassing is) en een 
executie fen laste van de schuldenaar (in welk geval genoemd artikellid niet 
van toepassing is). 

Artikel 438 

Met betrekking tot het tweede lid verwees de commissie naar haar 
opmerkingen bij artikel 53 met betrekking tot de bevoegdheid van de 
president in kort geding. 

De commissie meende te moeten constateren dat het verzet tegen de 
executie door een derde (op grond van het vijfde lid van de onderhavige 
titel) niet van rechtswege schorsende werking heeft en dat de rechter die 
over het verzet oordeelt aan het verzet schorsende werking kan verlenen 
indien zulks bij de dagvaarding wordt verzocht. Zij baseerde haar oordeel 
op artikel 379. Zij merkte daarbij op dat voor het huidige recht ten aanzien van 
het verzet op basis van artikel 456 zowel de opvatting wordt verdedigd dat 
het verzet geen schorsende werking heeft als de opvatting dat het verzet 
bedoelde werking wel heeft. (Zie: Van den Dungen-Jansen, Burgerlijke 
Rechtsvordering, artikel 456, aantekening 5 en de daar vermelde literatuur). 

De commissie wilde gaarne de visie van de Minister vernemen. 

Artikel 444 

De leden van de commissie wilden gaarne van de Minister vernemen in 
hoeverre de beslagdebiteur tot medewerking is verplicht en wat zich verzet 
tegen een plicht tot medewerking welke verder reikt dan de door artikel 44 
getrokken grenzen. 
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Zij wilden tevens gaarne van de Minister vernemen in hoeverre een 
derde (dat wil zeggen een ander dan de beslagdebiteur) die in het huis van 
de beslagdebiteur aanwezig is, tot medewerking is verplicht, en met name 
of een derde is verplicht tot het verschaffen van inlichtingen aan de 
deurwaarder die daarom verzoekt. 

Artikel 445 

De vraag rees of het wel wenselijk is aan de deurwaarder de mogelijkheid 
te laten effecten te deponeren bij een bij de VABEF-regeling aangesloten 
effectenbewaarbedrijf. Daarbij werd het volgende opgemerkt. Door een 
depot bij een dergelijk bewaarbedrijf vervalt het geïndividualiseerde 
eigendomsrecht van de beslagdebiteur; deze laatste behoudt slechts een 
vorderingsrecht op het bewaarbedrijf ten belope van het bedrag van de 
waarde van het effect. Dit impliceert dat de effecten zelf niet meer in het 
beslag kunnen worden betrokken, zodat de vordering die de beslagdebiteur 
op het bewaarbedrijf heeft bij wege van derdenbeslag geëxecuteerd zal 
moeten worden. Het in bewaring geven bij een bewaarbedrijf als hier 
bedoeld, zou dan ook wellicht als een ontoelaatbare inbreuk op het eigen-
domsrecht van de beslagdebiteur beschouwd kunnen worden. 

Artikel 453a 

De commissie kon niet zonder meer instemmen met de opvatting dat de 
regeling van het tweede lid van het onderhavige artikel dient aan te sluiten 
bij de bepaling van artikel 3.2.11 lid 5 en niet bij die van artikel 3.4.2.3a, 
omdat het zowel in het onderhavige geval als bij artikel 3.2.11, lid 5 gaat 
om een derde die wordt beschermd ten koste van de bevoegdheid van een 
schuldeiser zich op het goed te verhalen. Zij meende dat aansluiting bij de 
bepaling van artikel 3.4.2.3a inzake de verkrijging van een onbevoegde, ten 
minste evenzeer voor de hand lijkt te liggen, gezien het feit dat het in het 
onderhavig geval ook om een onbevoegdheid gaat. De commissie wilde 
dan ook - uitgaande van het feit dat bij de verkrijging van een roerende 
zaak, niet-registergoed, van een onbevoegde, vooralsnog is aanvaard het 
beginsel van het terugkooprecht - gaarne van de Minister vernemen 
waarom aan de beslaglegger de bescherming wordt onthouden die het 
«terugkooprecht» van artikel 3.4.2.3a hem zou bieden in die gevallen dat 
een derde te goeder trouw weliswaar anders dan om niet verkrijgt, doch 
tegen een contraprestatie die geringer is dan de waarde van de zaak. 

De vraag rees op grond waarvan de in de laatste zin van de toelichting bij 
het onderhavige artikel vermelde regel geldt, dat de goede trouw van de 
derde (nog) moet bestaan op het moment dat de zaak in zijn handen komt 
ook indien het gaat om een verhuring van de zaak; de door de toelichting 
in dit verband genoemde bepaling van artikel 3.4.2.5, lid 2 ziet niet op dit 
geval. 

Artikel 454 

Er werd op gewezen dat in de toelichting vermeld had moeten worden 
dat artikel 454 is geschrapt, en dat deze schrapping is toegelicht bij artikel 
443. 

Artikel 456 

De commissie nam aan dat onder het begrip «een recht van een ander 
dat de executant moet eerbiedigen» begrepen moeten worden beperkte 
rechten, het recht van retentie en het huurrecht. Zij meende dan ook dat de 
zinswending «ten aanzien waarvan een ander een recht geldend kan maken 
dat de executant moet eerbiedigen» wellicht de voorkeur zou verdienen 
boven de voorgestelde zinswending «waarop een recht van een ander rust 
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dat de executant moet eerbiedigen». Zij voerde hiervoor het volgende aan: 
in de terminologie van het Nieuw BW wordt onder «rechten op een zaak» 
verstaan beperkte rechten op een zaak; een zaak «waarop een recht van 
een ander rust» lijkt in die terminologie dan ook een zaak te zijn die belast 
is met een beperkt recht waaronder niet een retentierecht of een huurrecht 
valt. 

Artikel 456a 

De leden van de commissie memoreerden dat in de memorie van 
antwoord ten aanzien van het tweede en derde lid van artikel 3.4.2.3a is 
opgemerkt: «Bij de invoeringswet zou kunnen worden overwogen om de 
gedepossedeerde tevens in zijn belang bij de zaak te beschermen door 
aanvulling van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillis-
sementswet in die zin dat het vorderingsrecht ook kan worden geldend 
gemaakt ondanks een op het goed gelegd beslag of faillissement van de 
rechthebbende» (zie de memorie van antwoord bij Boek 3, pag. 111 en Van 
Zeben-Du Pon-Olthof, Parlementaire Geschiedenis van het Nieuw Burgerlijk 
Wetboek, Boek 3, pag. 333). Zij achtten een aanvulling van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in bovengenoemde 
zin gewenst, althans indien de regeling van artikel 3.4.2.3a onverkort 
gehandhaafd blijft. Zij voerden hiervoor het volgende aan: de regeling van 
het tweede en derde lid van artikel 3.4.2.3a wordt gegeven als tegenwicht 
tegen de wel zeer ver gaande bescherming die het eerste lid van artikel 
3.4.2.3.a aan de derde-verkrijger biedt ten koste van de gedepossedeerde; 
de belangen van de gedepossedeerde worden in die zin beschermd dat de 
gedepossedeerde gedurende drie jaren overdracht van de zaak kan 
verlangen tegen vergoeding van de door de rechthebbende tegenover zijn 
verkrijging verrichte (of nog te verrichten) contraprestatie. 

De commissie stemde ermee in dat de onderhavige bepaling aan de 
gedepossedeerde het recht toekent om het recht op overdracht ook uit te 
oefenen indien beslag is gelegd op de betreffende zaak. Zij constateerde 
dat daarbij aan de belangen van de (gezamenlijke) crediteur(en) een 
zwaarder gewicht is toegekend dan aan de belangen van de gedeposse-
deerde doordat is bepaald dat de gedepossedeerde de zaak slechts kan 
«terugkopen» voor het bedrag dat de zaak bij executie naar schatting zou 
hebben opgebracht tot ten hoogste het geschatte bedrag van de vordering 
waarvoor het beslag ligt. Zij kon hier niet zonder meer mee instemmen; zij 
was vooralsnog niet overtuigd door de in de toelichting aangevoerde 
redenen voor de onderhavige afwijking van het systeem van het tweede en 
derde lid van artikel 3.4.2.3a; zij was met name van mening dat het gevaar, 
dat valse inlichtingen worden verstrekt omtrent de verrichte contraprestatie, 
inherent is aan de regeling van artikel 3.4.2.3a. 

Artikel 457 

De vraag rees of na het woord «getreden» in de tweede regel van het 
tweede lid van het onderhavige artikel niet tussengevoegd dient te worden 
de zinswending: «daaronder begrepen vorderingen ter zake van waarde-
vermindering van de zaak». 

Artikel 460 en 461 

De commissie wees erop dat in de toelichting vermeld had moeten 
worden dat de artikelen 460 en 461 zijn geschrapt en dat deze schrapping is 
toegelicht onder Algemeen bij de Eerste afdeling van de Tweede titel en bij 
artikel 459. 

Artikel 474g 

De commissie nam kennis van de scherpe kritiek die door Jansen wordt 
geuit op het feit dat de onderhavige bepaling de requestprocedure in plaats 
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van de dagvaardingsprocedure voorschrijft, en van de kritiek die de vaste 
Commissie voor Justitie van de Eerste Kamer destijds in haar voorlopig 
verslag op dit punt uitte (Van den Dungen-Jansen, Burgerlijke Rechtsvorde-
ring, artikel 474g, aantekening 3). Gememoreerd werd dat de kritiek van 
genoemde commissie inhield dat hier een oneigenlijk gebruik wordt 
gemaakt van de requestprocedure, welke ten principale voor voluntaire 
jurisdictie is bedoeld, aangezien de procedure van artikel 474g een conten-
tieuze procedure is, welke behoort te worden ingeleid met een dagvaarding 
en te eindigen met een vonnis. Opgemerkt werd dat Jansen zich geheel bij 
deze opvatting aansluit onder de aantekening dat uit het feit dat ook het 
derdenverzet in het geding moet plaatsvinden - welk incident contentieus 
bij uitstek is zodat een requestprocedure geheel oneigenlijk is - blijkt dat de 
requestprocedure allerminst de geëigende is. 

De commissie wilde gaarne het huidige standpunt van de Minister 
vernemen. 

Artikel 476a 

De vraag rees of in het tweede lid sub e van het onderhavige artikel 
bepaald zou moeten worden dat de derde-beslagene tevens opgave moet 
doen van de hem bekende pandrechten die op de rechten aan toonder of 
order rusten waarvan het papier door het beslag getroffen is. Hierbij werd 
het volgende aangetekend: op de derde-beslagene wordt de plicht gelegd 
opgave te doen van de hem bekende pandrechten die op de door het 
beslag getroffen zaken rusten; hiermee wordt op de derde-beslagene niet 
de plicht gelegd opgave te doen van de hem bekende pandrechten met 
betrekking tot de door het beslag getroffen toonder- en orderpapieren, 
aangezien deze pandrechten niet op de papieren/zaken rusten, doch op de 
rechten aan toonder en order. 

Artikel 477 

De leden van commissie vroegen wat de betekenis is van de volgende 
passage uit de toelichting bij het onderhavige artikel: «Betaling of afgifte 
aan de advocaat, , is in het onderhavige ontwerp dus slechts toegelaten 
als alle belanghebbenden daarmee hebben ingestemd». Zij hadden de 
indruk dat bij betaling of afgifte aan een advocaat, geen sprake meer is van 
een executie conform de Tweede afdeling; bij een zodanige executie moet 
de derde-beslagene immers het volgens zijn verklaring verschuldigde aan 
de deurwaarder voldoen, zoals niet alleen uit het onderhavige artikel doch 
tevens uit de artikelen 477b en 478 blijkt. Zij vroegen of aan de aangehaalde 
passage dezelfde opvatting ten grondslag ligt, en meenden dat verduidelij-
king gewenst zou zijn. 

Artikel 477a 

De commissie nam kennis van de opvatting van Jansen, inhoudende dat 
in het tweede lid van het onderhavige artikel de zinswending «is de 
executant bevoegd» vervangen dient te worden door de zinswending «zijn 
de executant en de geëxecuteerde bevoegd» om recht te doen aan de 
belangen van de geëxecuteerde, die weliswaar niet gebonden is aan de 
verklaring van de derde, doch die desondanks wel in zijn belangen geschaad 
kan worden (F. M. J. Jansen, Herziening wettelijke regelen inzake derden-
beslag, NJB 1974, aflev. 16, blz. 506 en 507). 

De commissie wilde gaarne de visie van de Minister vernemen. 

Aan de orde kwam tevens de stelling van Jansen dat het gewenst is om 
derden die op grond van een wettelijk toegelaten geheimhoudingsplicht 
verklaren bezwaar te hebben tegen het doen van de in artikel 476a bedoelde 
verklaring, toe te laten tot het doen van een gerechtelijke verklaring zonder 
dat voor hen de sanctie van het eerste lid geldt omdat zulks meer in 
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overeenstemming is met de billijkheid en het respect voor de geheimhou-
dingsplicht (F. M. J. Jansen, Herziening wettelijke regelen inzake derden-
beslag, NJB 1974, aflev. 16, blz. 510 en 511). 

De commissie wilde gaarne de visie van de Minister vernemen. 

De commissie constateerde dat de derde-beslagene er belang bij kan 
hebben dat de rechtsverhouding tussen hem en de geëxecuteerde komt 
vast te staan (zoals ook door de toelichting bij artikel 477b lid 3 aan de 
hand van een voorbeeld wordt opgemerkt). Zij stelde voorts vast dat de 
derde-beslagene zulks alleen kan bereiken door de geëxecuteerde tijdig in 
de gerechtelijke verklaringsprocedure te roepen, en dat de derde-beslagene 
zulks niet kan bereiken indien hij de buitengerechtelijke verklaring aflegt, 
waartoe de wet hem verplicht. Zij vroeg in verband hiermee of het niet 
gewenst is om de derde die daarbij belang heeft, de mogelijkheid te geven 
de rechtsverhouding tussen hem en de geëxecuteerde te doen vaststaan 
door het «uitlokken» van een gerechtelijke verklaringsprocedure (waarbij 
de geëxecuteerde in het geding geroepen wordt) zonder dat voor hem de 
sanctie van het eerste lid van artikel 477a geldt (in welk geval het eerste en 
tweede lid van genoemd artikel aanvulling behoeven), of althans zonder 
dat de kosten van het geding voor zijn rekening worden gebracht op grond 
van de laatste zin van het genoemde artikellid. 

Artikel 477b 

De commissie had de indruk dat het woord «enkele» in de zevende regel 
van de toelichting op het onderhavige artikel de mening zou kunnen doen 
postvatten dat geen ruimte wordt gelaten voor de leer dat voor de overdracht 
van goederen vereist is een zakelijke overeenkomst. Zij meende dat het 
woord «enkele» niet aldus opgevat dient te worden en wilde gaarne 
vernemen of de Minister haar mening deelt. 

Artikel 479b 

De leden van de commissie memoreerden dat betwijfeld werd of de 
huidige Tweede afdeling A (welke afdeling door het ontwerp vrijwel 
ongewijzigd wordt overgenomen) van toepassing kan zijn op uitkeringen 
tot levensonderhoud verschuldigd krachtens een door de rechter op grond 
van artikel 825b Rv. gegeven voorlopige voorziening. Dit, omdat artikel 
479b (dat qua inhoud ongewijzigd wordt overgenomen) de bedoelde 
afdeling van toepassing verklaart op uitkeringen tot levensonderhoud 
krachtens Boek 1 verschuldigd, en het nog maar de vraag is of bedoelde 
voorlopige alimentatievoorzieningen krachtens Boek 1 verschuldigd zijn nu 
bij de Invoeringswet Boek 1 artikel 1268 oud van Boek 1, dat de grondslag 
voor bedoelde alimentatievoorzieningen vormde, is vervallen zonder door 
een soortgelijke bepaling vervangen te worden. Zij memoreerden dat de 
Hoge Raad in zijn beschikking van 25 juni 1971 (NJ 1972, 58, met noot D. J. 
Veegens) een einde heeft gemaakt aan bedoelde onzekerheid door te 
bepalen dat de materiële grondslag van de voorlopige alimentatievoorzie-
ning teruggebracht moet worden op artikel 81, tweede lid, tweede zin Boek 
1 BW. Zij tekenden daarbij aan dat deze beslissing wel wordt aangeduid als 
een «injectie» (de annotator Veegens) en als een noodverband ter voorzie-
ning in een door de Invoeringswet Boek 1 veroorzaakte leemte (Van den 
Dungen-Jansen, Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 479b, aantekening 2). 

Zij vroegen of het gezien dit alles geen aanbeveling zou kunnen verdienen 
in artikel 479b na het woord «verschuldigd» in de zesde regel op te nemen 
tot de zinswending «alsmede het beslag tot verhaal van een uitkering tot 
levensonderhoud krachtens een voorlopige voorziening op grond van 
artikel 825b sub c verschuldigd» 
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Artikel 479c 

De commissie meende dat het aanbeveling zou verdienen het onderhavige 
artikel 479c aan te vullen met de tweede zin van het huidige artikel 479c, 
welke zin nog onlangs, bij de wet van 11 maart 1981, S. 111, is toegevoegd 
aan artikel 479c. 

Artikel 479j 

De leden van de commissie meenden te moeten constateren dat in de 
onderhavige afdeling geen regeling is getroffen voor een beslag op een 
vordering tot betaling van een geldsom. Zij wilden hierover gaarne nader 
geïnformeerd worden. 

Zij vroegen tevens waarom in het tweede lid van het onderhavige artikel 
is bepaald dat de executant die beslag onder zich zelf heeft gelegd, eerst 
door de executoriale verkoop wordt bevrijd van zijn verplichting tot 
levering of afgifte van roerende zaken, niet-registergoederen, terwijl in het 
vergelijkbare geval van artikel 477b is bepaald dat de derde-beslagene 
reeds door afgifte aan de deurwaarder bevrijd wordt van zijn verplichting 
tot levering of afgifte van bedoelde zaken. 

Artikel 483e 

De vraag rees waarom in de rangregeling niet kunnen worden begrepen 
zowel het op het tijdstip van het opmaken van de staat reeds verschuldigde 
bedrag als voorwaardelijk het gehele bedrag waarvoor het pand- of 
hypotheekrecht tot zekerheid strekt minus het reeds verschuldigde bedrag. 

Artikel 490a 

De commissie vroeg of de regel dat geen enkele termijn geldt waarbinnen 
de voorwaardelijk opgenomen vordering of de voorwaardelijk erkende 
rang moet komen vast te staan, in de praktijk geen moeilijkheden oplevert. 

Artikel 497 

De leden constateerden dat in de achttiende regel van de toelichting bij 
het onderhavige artikel wordt opgemerkt, dat onder de in artikel 3.4.2.5 lid 
2 gebruikte zinswending «een ouder recht op de zaak» tevens een voorrecht 
begrepen dient te worden. Zij memoreerden dat in de memorie van 
antwoord bij artikel 3.4.2.5 (zitting 1970-1971, nr. 3770, stuk nr. 5) als volgt 
is geantwoord op de vraag van haar commissie naar de betekenis van het 
begrip «derde met een ouder recht op de zaak»: «In dit licht zal onder het 
begrip «derde die een ouder recht op de zaak heeft», in de eerste 
plaats moeten worden verstaan degene die op het goed een beperkt recht 
heeft, en voorts ook de eigenaar wanneer een bezitter-niet-eigenaar (...) 
door constitutum possessorium aan een derde levert.» 

Zij vroegen nadere toelichting over deze incongruentie. 

De commissie kon zich met de regeling van het derde lid van het onder-
havige artikel verenigen onder het voor zich sprekende voorbehoud dat in 
(de elfde titel van) Boek 3 van het Nieuw BW een regeling wordt opgenomen 
met betrekking tot een onderlinge rangorde tussen meerdere persoonlijke 
rechten op levering ten aanzien van één bepaald goed. 

Opschriften van de eerste afdeling en de tweede afdeling van de derde titel 

De commissie stelde vast dat in de onderhavige opschriften het woord 
«goederen» vervangen dient te worden door het woord «zaken». 
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Artikel 502 

De vraag rees waarom het tweede lid van het onderhavige artikel met 
betrekking tot executoriaal beslag op onroerende zaken voorschrijft dat 
«het bevel zal uitdrukken dat bij gebreke van betaling zal worden overgegaan 
tot executoriale maatregelen tegen de onroerende zaken van de geëxecu-
teerde», terwijl een dergelijk voorschrift niet geldt voor executoriaal beslag 
op andere zaken. 

Artikel 505 

De leden vroegen of het geen aanbeveling zou verdienen het woord 
«opgemaakt» te vervangen door het woord «verleden», aangezien de term 
«opgemaakt» wellicht tot misverstanden aanleiding zou kunnen geven en 
bovendien niet aansluit bij de in de artikelen 21 e.v. van de Wet op het 
Notarisambt gebruikte terminologie. 

De leden konden zich voor het overige met de onderhavige regeling 
verenigen. 

Artikel 539 

Opgemerkt werd dat de toelichting ter motivering van de regeling van 
het onderhavige artikel aanvoert dat «de derde door inschrijving van de 
dagvaarding overeenkomstig artikel 3.1.2.2, lid 1 onder f Nieuw BW toch 
kan bereiken dat hij zijn recht tegen eventuele kopers ter executie kan 
inroepen, zelfs als deze zich anders op hun goede trouw als bedoeld in de 
artikelen 3.1.2.7-8a of 3.4.2.3b zouden kunnen beroepen». De vraag rees of 
deze motivering wel helemaal juist is. Geopperd werd dat de inschrijving 
van de dagvaarding in het systeem van afdeling 3.1.2 (zoals deze thans is 
geredigeerd) wellicht meebrengt dat slechts het feit dat gedagvaard is 
ingeroepen kan worden tegen eventuele kopers ter executie; vastgesteld 
werd dat dit zou impliceren dat bedoelde kopers zich wel met een beroep 
op de artikelen 3.1.2.7-8a kunnen verweren tegen aanspraken van de derde 
op (rechten op) het goed, en dat zij zulks slechts niet kunnen met een 
beroep op artikel 3.4.2.3b. 

De commissie wilde gaarne de visie van de Minister vernemen. 

Artikel 553 

De commissie vroeg of de regeling van het onderhavige artikel niet een 
groter toepassingsgebied zou moeten hebben. Zij dacht met name aan het 
geval dat een onroerende zaak conform artikel 517, lid 2 vrij van daarop 
rustende rechten of bepalingen wordt verkocht. Zij meende dat ook voor 
een dergelijk geval een regeling zou dienen te gelden inhoudende dat naar 
schatting bepaald moet worden wat het goed opgebracht zou hebben met 
de daarop rustende rechten en beperkingen, zodat bepaald kan worden in 
welk gedeelte van de netto-opbrengst degenen delen, tegen wie de op het 
goed rustende rechten en beperkingen wèl ingeroepen kunnen worden. 

De commissie vroeg in dit verband tevens of ook in de derde afdeling 
van de Tweede titel niet een soortgelijke regeling opgenomen zou moeten 
worden in verband met de bepaling van artikel 458, lid 2. 

Artikel VI 

Artikel 616 

De leden van de commissie wilden gaarne vernemen waarom in de 
bepaling van het onderhavige artikel geen rekening wordt gehouden met 
de mogelijkheid dat een gerechtshof in eerste aanleg een uitspraak doet, 
krachtens welke uitspraak zekerheid gesteld moet worden. 
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Artikel 662 

De vraag rees of het aanbeveling zou verdienen om de zinswending in de 
onderhavige bepaling ten 6° aan te vullen met de woorden «als bedoeld in 
artikel 658, lid 2», zodat de bewuste bepaling luidt: «naam, woonplaats en 
beroep van de bewaarder als bedoeld in artikel 658, lid 2». Opgemerkt 
werd dat dan wellicht nog iets duidelijker tot uitdrukking wordt gebracht 
dat in het proces-verbaal naam, woonplaats en beroep van bewaarder 
slechts moeten worden vermeld indien er een bewaarder is aangesteld. 

Gevraagd werd of het woord «er» in de onderhavige bepaling ten 7° niet 
dient te vervallen; daarbij werd erop gewezen dat het bedoelde woord 
terecht ook in artikel 674 ten T niet wordt gebruikt. 

Artikel 666 

De commissie wilde gaarne nader toegelicht zien de bepaling dat de in 
artikel 660 ten 2° genoemde personen aan de kantonrechter geen verlof tot 
ontzegeling kunnen verzoeken. Zij merkte op dat thans als motivering voor 
de uitsluiting van genoemde personen wordt aangevoerd dat deze personen 
niet een zo nauwe band met de algemeenheid hebben dat zij het initiatief 
tot ontzegeling kunnen nemen. Zij achtte deze motivering echter vooralsnog 
niet geheel overtuigend, omdat de hier bedoelde personen optreden in het 
belang van minderjarigen die vallen onder de omschrijving van artikel 660 
ten 2°, en deze minderjarigen wel een zo nauwe band met de algemeenheid 
hebben dat voor hen het initiatief tot ontzegeling genomen moet kunnen 
worden; zij verwees hierbij naar het huidige artikel 671. 

De commissie tekende hierbij nog het volgende aan: gesteld dat bepaald 
wordt dat ook de in artikel 660 ten 2° genoemde personen aan de kanton-
rechter verlof tot ontzegeling kunnen vragen, dan moeten de regelingen 
van artikel 667 lid 1, van artikel 669 en van artikel 672 lid 1 wellicht tevens 
betrekking hebben op bedoelde personen. 

Artikel 667 

De commissie vroeg op welke wijze de in lid 1 van het onderhavige 
artikel bedoelde personen op de hoogte kunnen zijn van het verzoekschrift 
tot verlof tot ontzegeling. Zij vroeg tevens waarom wordt bepaald dat de in 
artikel 660 ten 2°, 3° sub b en 5° genoemde personen niet moeten worden 
opgeroepen om op het verzoekschrift te worden gehoord indien zij het 
verlangen daartoe tijdig aan de notaris die de verzegeling heeft verricht, 
hebben medegedeeld met opgave van de redenen van dit verlangen en 
van hun woonplaats. Zij tekende hierbij aan dat het feit dat de hier bedoelde 
personen niet het initiatief tot ontzegeling (moeten) kunnen nemen nog 
niet meebrengt dat zij niet zouden moeten worden gehoord indien zij tijdig 
het verlangen daartoe kenbaar maken op de voorgeschreven wijze; zij 
merkte tevens op dat de hier bedoelde personen wèl het initiatief tot 
verzegeling kunnen nemen. De commissie vroeg voorts of de notaris 
verplicht is de hem gedane mededelingen die hij in zijn verklaring moet 
opnemen, op enigerlei wijze te verifiëren. 

Artikel 670 

De leden van de commissie wilden gaarne vernemen waarom in de 
onderhavige bepaling ten 2° wordt voorgeschreven dat het proces-verbaal 
moet bevatten de woonplaats of de gekozen woonplaats en niet de voor-
naam, terwijl in de bepaling van artikel 662 ten 2° wordt voorgeschreven 
dat het proces-verbaal zowel de woonplaats als de gekozen woonplaats als 
de voornaam moet bevatten. 
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Zij vroegen tevens waarom er verschi l lende fo rmuler ingen worden 
gebruikt in de onderhavige bepal ing van artikel 670 ten 5° en in de bepa-
ling van artikel 662 ten 4°. 

Artikel 674 

De vraag rees of het gebruik van het w o o r d «of» in de onderhavige 
bepaling ten 1° wel geheel terecht is, omdat door het woo rd «of» een keuze 
word t gelaten aan degene die de boedelbeschr i jv ing opstelt. 

Artikel 708 

De commiss ie stelde vast dat in de toel icht ing word t opgemerkt dat de 
onderhavige bepal ing dezelfde kwestie regelt als de bepaling van artikel 
435. Zij constateerde tevens dat de redactie van de beide bepal ingen 
onder l ing nogal verschil t . Zij wi lde gaarne enige nadere toel icht ing hierover 
ontvangen. 

Artikelij 712 

De vraag rees of de onderhavige bepal ing niet mede artikel 455 van 
overeenkomst ige toepassing zou moeten verklaren op het conservatoir 
beslag in handen van de schuldenaar op roerende zaken die geen register-
goederen zijn. Daarbij werd aangetekend dat het met artikel 455 correspon-
derende artikel 474b, in artikel 713 terecht wel van overeenkomst ige 
toepassing word t verklaard op het conservatoir beslag in handen van de 
schuldenaar op rechten aan toonder en order. 

Artikel 726 

De commiss ie wi lde vernemen waa rom artikel 507 niet van overeenkom-
stige toepassing is verklaard op het conservatoir beslag op onroerende 
zaken. 

Artikel 736 

De leden verwezen naar hetgeen zij opmerkten bij artikel 497. 

HOOFDSTUK III. WIJZIGINGEN VAN DE FAILLISSEMENTSWET 

ARTIKELEN 

Artikel II 

Artikel 4 

De commissie vroeg of het niet dienst ig zou kunnen zijn te bepalen dat 
de aangifte van een in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot 
tevens de gegevens moet bevatten aangaande de andere echtgenoot, 
alsmede diens handtekening. Zij had de indruk dat zulks van belang kan 
zijn in verband met artikel 63. Zij vernam bovendien nog dat in de praktijk 
dikwij ls door de rechtbank om mede-ondertekening door de andere 
echtgenoot word t gevraagd. 

De commiss ie vroeg wat de betekenis is van de woorden «op de minute» 
in het derde lid van het onderhavige artikel. Zij merkte hierbi j op dat deze 
woorden elders - artikel 123 Wetboek van Burgerl i jke Rechtsvordering -
worden geschrapt, en dat aan deze woorden in het onderhavige art ikell id 
nog minder behoefte lijkt te bestaan. 
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Artikel 33 

De vraag rees of het niet dienstig zou zijn in verband met het onderhavige 
artikel bij artikel 3.1.2.7, Nieuw BW een vierde lid op te nemen, inhoudende 
de bepaling dat het herleefde doch doorgehaalde beslag ook ingeroepen 
kan worden tegen degene die een recht onder bijzondere titel op het 
registergoed verkrijgt ten gevolge van een rechtshandeling welke wordt 
ingeschreven nadat het beslag is herleefd, doch voordat het beslag 
opnieuw is ingeschreven, mits het beslag binnen veertien dagen na de 
herleving opnieuw is ingeschreven. Hiervoor werd aangevoerd dat het zo 
lijkt te zijn dat artikel 3.1.2.7 (in de huidige redactie) meebrengt dat het 
beslag niet ingeroepen kan worden tegen degene die onder de bovenbe-
doelde omstandigheden een recht onder bijzondere titel op het registergoed 
verkrijgt, omdat het hier gaat om een feit dat ingeschreven kan worden op 
grond van artikel 33 lid 2, en niet ingeschreven is op het moment dat de 
rechtshandeling wordt ingeschreven op grond waarvan een recht onder 
bijzondere titel wordt verkregen. Daarbij rees de vraag of zulks niet onge-
wenst zou zijn omdat dan wellicht enerzijds een te vergaande bescherming 
zou worden toegekend aan derden-verkrijgers, die op hun hoede kunnen 
en behoren te zijn door het doorgehaalde beslag en het geregistreerde 
faillissement, en anderzijds wellicht niet voldoende rekening gehouden zou 
worden met het feit dat aan de beslaglegger, wiens beslag is doorgehaald, 
een zekere termijn gegund moet worden om het beslag opnieuw te doen 
inschrijven. De commissie wilde gaarne de visie van de Minister vernemen. 

Artikel 35 

Vastgesteld werd dat het woord «bevoegdheid» in de laatste regel van 
artikel 35, lid 3 vervangen dient te worden door het woord «onbevoegdheid». 

Artikel III en IV 

Artikel 42 en artikel 51 

De leden van de commissie constateerden het volgende. Uitgangspunt 
bij de regeling van artikel 42, lid 3 is dat een rechtshandeling wegens 
benadeling van de schuldeisers kan worden vernietigd indien deze 
rechtshandeling om niet is verricht ook al was de bevoordeelde - dit is 
degene met of jegens wie deze rechtshandeling werd verricht - «te goeder 
trouw»; daarbij is in zoverre een restrictie aangebracht dat de vernietiging 
ten aanzien van de bevoordeelde te goeder trouw geen werking heeft voor 
zover hij aantoont dat hij (ten tijde van de faillietverklaring) niet ten 
gevolge van de rechtshandeling gebaat was. Uitgangspunt bij de regeling 
van artikel 51, lid 2 is dat de vernietiging van een rechtshandeling wegens 
benadeling van de schuldeisers ook kan worden ingeroepen tegen derden-
verkrijgers te goeder trouw die om niet hebben verkregen; daarbij is weer 
in zoverre een restrictie aangebracht dat de vernietiging ten aanzien van de 
derde-verkrijger te goeder trouw geen werking heeft voor zover hij aantoont 
dat hij (ten tijde van de faillietverklaring) niet ten gevolge van de rechtshan-
deling gebaat was. De toelichting bij artikel 51 vermeldt dat voor de vraag 
of de derde is gebaat «Beslissend is of hetgeen de derde door de rechts-
handeling heeft verkregen, zich op het tijdstip van de faillietverklaring nog 
in diens vermogen bevond en niet was verteerd of gebruikt», zulks onder 
de aantekening dat hetzelfde geldt voor de vraag of degene met wie of 
jegens wie de schuldenaar een rechtshandeling heeft verricht, is gebaat. 
Opgemerkt wordt dat hiermee wordt aangesloten bij de betekenis van de 
term «gebaat» in artikel 46. De leden van de commissie vroegen of het 
- mede gezien het door hen geconstateerde - wel juist is de term «gebaat» 
in de door de toelichting vermelde zin op te vatten. Zij vroegen of het 
wellicht juister is als criterium te hanteren of het vermogen van degene 
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met wie of jegens wie de schuldenaar een rechtshandeling heeft verricht, 
dan wel het vermogen van de derde, groter is dan het geweest zou zijn 
indien de persoon in kwestie de schenking niet had ontvangen. Zij merkten 
op dat hiermee enerzijds meer bescherming wordt geboden aan de 
bevoordeelde, aangezien de bevoordeelde ook als niet gebaat beschouwd 
kan worden indien het ontvangene zich weliswaar nog in zijn vermogen 
bevindt, doch het vermogen van de bevoordeelde om een andere reden 
niet is vermeerderd door het ontvangene, bij voorbeeld doordat de bevoor-
deelde een ander goed dan het ontvangene om niet heeft vervreemd in 
vertrouwen op de geldigheid van zijn eigen verkrijging. Zij merkten op dat 
hierdoor anderzijds minder bescherming wordt geboden aan de bevoor-
deelde, omdat de bevoordeelde ook als gebaat beschouwd kan worden 
indien het ontvangene zich niet meer in zijn vermogen bevindt doch het 
vermogen wèl door het ontvangene is vermeerderd, bij voorbeeld doordat 
de bevoordeelde het ontvangene heeft doorverkocht aan een derde te 
goeder trouw. 

De leden tekenden hierbij nog aan dat de term «gebaat» in het huidige 
artikel 46 ook op deze wijze uitgelegd dient te worden, gezien het volgende 
citaat uit het regeringsantwoord aan de Tweede Kamer tijdens de parle-
mentaire behandeling van artikel 46: «De bedoeling is natuurlijk geene 
andere, dan dat zijn vermogen - het vermogen van de begiftigde - ten tijde 
der faillietverklaring niet grooter was, dan het geweest zou zijn, indien hij 
de schenking niet had ontvangen». (Zie Van der Feltz, Geschiedenis van de 
Wet op het Faillissement en de Surséance van betaling, volledige verzame-
ling van regeringsontwerpen, gewisselde stukken, gevoerde beraadslagin-
gen, enz. eerste deel, blz. 448). 

Artikel 51 

De commissie stemde in met de regeling van het tweede lid van het 
onderhavige artikel onder het voorbehoud dat de regeling van het vijfde lid 
van artikel 3.2.11 van het Nieuw BW in zijn huidige redactie gehandhaafd 
blijft. 

Artikel 52 

De commissie wees erop dat de woorden «artikel 52» vet gedrukt dienen 
te worden. 

Artikel 58 

De vraag rees of het niet dienstig zou zijn om de zinswending «de 
vordering tot zekerheid waarvan het pand- of hypotheekrecht strekt» in het 
tweede lid van de onderhavige bepaling te vervangen door de zinswending 
«datgene tot zekerheid waarvoor het pand- of hypotheekrecht strekt». 
Daarbij werd opgemerkt dat de laatste redactie de voorkeur zou kunnen 
verdienen omdat ook rekening moet worden gehouden met de bepaling 
van het tweede lid van artikel 3.9.2.5 inhoudende dat het pandrecht mede 
tot zekerheid strekt van de door de pandhouder betaalde kosten tot behoud 
en tot onderhoud, met inbegrip van de door hem betaalde aan het goed 
verbonden lasten. 

Artikel 60a 

De commissie verwees naar haar opmerkingen bij artikel 456a van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, hoofdstuk II van het onderhavige 
wetsontwerp. 

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 16593, nr. 4 16 



Artikel V 

Artikel 63a 

De commissie vroeg of het de voorkeur zou kunnen verdienen om de 
zinswending «De wederpartij kan hem daartoe opnieuw een redelijke 
termijn stellen» in het derde lid van het onderhavige artikel te vervangen 
door de zinswending «Degene die de termijn heeft gesteld kan opnieuw 
een redelijke termijn stellen». 

Artikel 143 

De vraag rees of het wellicht aanbeveling zou verdienen in de tekst van 
artikel 143 de restrictie op te nemen dat de aard van de vordering eraan in 
de weg kan staan dat na de afstand een relevante concurrente vordering 
overblijft. 

Artikel VII 

Artikel 232 

De leden van de commissie wilden gaarne nader gemotiveerd zien 
waarom de bepaling van het onderhavige artikel ten 4° afwijkt van de 
regeling van de artikelen 60 lid 2 Faillissementswet en 456a Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. 

HOOFDSTUK IV. SLOTBEPALINGEN 

Artikel II 

De commissie wilde gaarne vernemen waarom de leden van de artikelen 
van de Faillissementswet niet van nummers worden voorzien. 

Slotopmerkingen 

De commissie wees er nog op dat de volgende drukfouten in de toelichting 
bij het onderhavige ontwerp zijn geslopen. 

- blz. 16, 8e regel, «3.5.17 lid 2» moet zijn «3.5.17 lid 1». 
- blz. 19, 27e regel, «461 d» moet zijn «461b». 
- blz. 33, 9e regel, «474a» moet zijn «474aa». 
- blz. 40, 30e regel, laatste woord, «op» moet zijn «van». 

De Voorzitter van de commissie, 
Roethof 

De griffier voor dit verslag, 
De Vries Lentsch-Kostense 
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