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Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

Algemeen 

De invoering van de Boeken 3, 5 en 6 van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek brengt wijziging in talrijke bestaande wetten mee; zij zijn vervat 
in het eerste en zesde tot elfde gedeelte van het ontwerp Invoeringswet. 
Een aantal van die wijzigingen kan problemen van overgangsrecht tot 
gevolg hebben. Het is wenselijk, daaruit voortvloeiende moeilijkheden 
zoveel mogelijk te voorkomen, en wel door het stellen van overgangsbe-
palingen voor zover daaraan behoefte bestaat. Deze bepalingen kunnen 
geen plaats vinden in de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek, omdat 
haar artikelen zich beperken tot de regeling van rechtsvragen die de 
(eerste) invoering van bepalingen in Boeken van het nieuw B.W. opwerpt. 
De regeling van rechtsvragen die door andere wetswijzigingen, zij het ook 
als gevolg van de invoering van de Boeken 3, 5 en 6, worden veroorzaakt, 
moet elders een plaats vinden, waartoe het onderhavige wetsontwerp als 
deel van de Invoeringswet dient. 

Uiteraard gelden de algemene beschouwingen uit de Inleidende 
opmerkingen van de memorie van toelichting op het ontwerp tot aanvulling 
van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek evenzeer als achtergrond 
van de bepalingen van het onderhavige ontwerp. 

De indeling van het ontwerp is als volgt. Na Titel 1 met enige algemene 
bepalingen volgen vier titels met de overgangsbepalingen bij de aanpassing 
der wetboeken: Titel 2 Burgerlijk Wetboek, Titel 3 Wetboek van Koophan-
del, Titel 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en Titel 5 Wetboek 
van Strafvordering; daarbij sluiten aan Titel 6 - de overgangsbepalingen 
bij de Faillissementswet - en tenslotte Titel 7 - overgangsbepalingen bij 
de bijzondere wetten. Deze titel kan worden aangevuld naar gelang de 
aanpassingswetgeving in de Invoeringswet vordert. 

Waar in het vervolg van deze memorie wordt verwezen naar de 
Overgangswet nieuw B.W., wordt mede gedoeld op artikelen die zijn 
opgenomen in het wetsvoorstel tot aanvulling van die wet (w.o. 18 998). 
Voor het aspect van deregulering inzake de overgangswet zij verwezen 
naar de passage in de memorie van toelichting op wetsvoorstel 18 998, 
blz. 29, eerste alinea. 
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Toelichting op de artikelen 

Titel 1. Algemene bepalingen 

Artikel I. Lid I bevat een soortgelijke bepaling als artikel 68 lid 1 
Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek. Zij maakt het mogelijk om in de 
volgende artikelen steeds te spreken van «de wet» waar de Invoeringswet 
Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. is bedoeld, in het bijzonder het eerste en 
het zesde tot en met elfde gedeelte daarvan. Het tweede, vierde en vijfde 
gedeelte, die wijzigingen van die Boeken zelf bevatten, zijn uitgesloten: 
de overgangsproblemen bij deze wijzigingen worden immers in de 
Overgangswet nieuw B.W. - w.o. 18 998 - geregeld. 

Lid 2. Titel 3 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek bevat 
een aantal algemene bepalingen van overgangsrecht die de invoering van 
in beginsel alle nieuwe regels van vermogensrecht begeleiden. Zij kunnen 
daarom tevens het uitgangspunt vormen voor de wijzigingen die door die 
invoering worden uitgelokt. Hiermede kan de overgangsregeling voor de 
bepalingen die door de Invoeringswet worden gewijzigd, aanzienlijk 
worden bekort. Men denke aan de analogische toepassing van de 
artikelen 70 lid 2 en 71 Overgangswet nieuw B.W. op mogelijke wijzigingen 
in contractuele verhoudingen, die van artikel 73 bijvoorbeeld op de 
intrekking van de Wet van 31 oktober 1924, Stb. 482 (verjaring geldvor-
deringen ten laste van het Rijk, enz.), die van artikel 74 op de lopende 
procedures. 

Hieraan zijn uit de Titels 4 en 6 Overgangswet nog enige bepalingen 
toegevoegd, nl. die betreffende vraagstukken welke verspreid ook buiten 
het vermogensrecht van het B.W. aan de orde komen. Wel kan hiervan 
uiteraard in bijzondere gevallen weer worden afgeweken; zie de artikelen 
3, 4 en 8. Bepalingen als artikel 78 leden 2 en 3 Overgangswet zullen via 
het nieuw B.W., i.c. afdeling 3.1.2, zelf rechtstreeks van toepassing zijn 
op inschrijvingen op grond van voorschriften van andere wetten. 

Artikel 2. Het artikel heeft betrekking op die vele gevallen waarin bij 
wetswijziging in de Invoeringswet aan dwangbevelen en bevelschriften 
een nieuw gevolg wordt verbonden, nl. dat van een executoriale titel die 
met toepassing van de voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering kan worden ten uitvoer gelegd. Men zie de lijst, vermeld 
in de Inleidende opmerkingen onder 3a van de memorie van toelichting 
van het Zevende gedeelte. 

Deze dwangbevelen en bevelschriften komen niet slechts in bijzondere 
wetten voor, doch ook in de artikelen 29 en 289 Boek 2 B.W., terwijl een 
«verlof tot verkoop» ten behoeve van de commissionair voorkomt in 
artikel 82 W.v.K. Voor de bijzondere wetten zie men de Inleidende 
opmerkingen in de memorie van toelichting van de Invoeringswet Achtste 
gedeelte (w.o. 19 077), onder 3. 

De eerste zin is van belang voor de formaliteiten waaraan het dwangbevel 
moet voldoen, of waaraan nadien moet zijn voldaan vóór het tot executie 
kan komen, alsook voor de vraag voor welke vordering of kosten de 
executie kan plaatsvinden, alsmede voor de mogelijkheid van verzet in het 
geval van artikel 39 Dienstplichtwet. 

Titel 2. Overgangsbepalingen in verband met de wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek 

Afdeling 1. Overgangsbepalingen in verband met de wijziging van Boek 1 

De wijzigingen waarop deze afdeling betrekking heeft, zijn voorgesteld 
bij het zesde gedeelte van het ontwerp der Invoeringswet (w.o. 17 725). 
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De wijzigingen van de artikelen 9 en 10 brengen geen materiële 
veranderingen teweeg; aan overgangsbepalingen bestaat geen behoefte. 

De wijziging van artikel 83 is voor lopende procedures niet van belang: 
zie artikel 74 lid 1 Overgangswet. 

Artikel 3. Voor de artikelen 87-89 formuleert het artikel een voor de 
hand liggende overgangsregel van eerbiediging. 

In het stelsel van sanctionering van onbevoegd door een der echtgenoten 
verrichte handelingen worden veranderingen voorgesteld, die niet goed 
aansluiten bij het thans geldende recht. Dit maakt (overeenkomstige) 
toepassing van artikel 80 Overgangswet nieuw B.W. niet goed mogelijk. 

Vandaar dat in het artikel het oude recht uitdrukkelijk wordt geëerbiedigd. 

Artikel 4. Artikel 90 bevat ten opzichte van de oude artikelen 97 en 98 
diepgaande veranderingen, die in de memorie van toelichting bij wets-
ontwerp 17 725 (Invoeringswet zesde gedeelte, Aanpassing van de 
Boeken 1 en 2 B.W.) zijn uiteengezet. 

Het is niet wenselijk voor rechtshandelingen vóór de inwerkingtreding 
verricht, het nieuwe recht te doen gelden. Dit immers zou soms meebrengen 
dat een wederpartij te goeder trouw wordt beroofd van het recht dat hij 
krachtens artikel 98 (oud) reeds had verkregen tegenover de tot bestuur 
bevoegde echtgenoot, en dat anderzijds die echtgenoot niet langer de 
obligatoire handeling kan vernietigen, hetgeen hem zou duperen, indien 
het goed dat onder zijn bestuur stond, vóór de inwerkingtreding reeds 
aan de wederpartij - niet te goeder trouw - was overgedragen. Het 
nieuwe recht immers schaft deze bevoegdheid tot vernietiging af, en een 
vóór de inwerkingtreding niet vernietigde titel zou dan de volgens artikel 
98 lid 1 (oud) geldige overdracht blijven dragen. 

Het verdient de voorkeur voor deze rechtshandelingen het oude recht 
te eerbiedigen, nu oud en nieuw recht op dit punt niet goed aaneensluiten. 

Voor het nieuwe lid 4 van artikel 90 is geen overgangsregel nodig: de 
bevoegdheid tot toetreding kan terstond na de inwerkingtreding worden 
uitgeoefend. 

In artikel 91 is lid 4 nieuw. Het kan zonder bijzondere overgangsregel 
terstond van de inwerkingtreding af gaan werken. 

Dat laatste geldt ook voor de nieuwe leden 2 en 3 van artikel 92 en 
voor het vervallen van de tweede zin van artikel 96 lid 1. 

Artikel 5. De nieuwe zaaksvervangingsregels in artikel 97 \\ó 1 kunnen 
enige verschuiving in de bestuursbevoegdheid teweegbrengen. Voor 
goederen die van tijd tot tijd worden vervangen, zou het op den duur te 
ingewikkeld worden om de nieuwe regels alleen van toepassing te 
verklaren op goederen die na de inwerkingtreding worden verworven. 
Onmiddellijke werking is daarom op haar plaats, overeenkomstig artikel V 
van de Wet van 14 juni 1956, Stb. 343 (vgl. H.R. 22 maart 1963, N.J. 
1963, 327). Terwille van de duidelijkheid is deze hier in een afzonderlijk 
artikel neergelegd. 

Het is - theoretisch - denkbaar dat de echtgenoot die onder het oude 
recht nog wel tot de obligatoire behandeling - bij voorbeeld verkoop -
van een goed bevoegd was, door de inwerkingtreding der nieuwe regels 
zijn bevoegdheid tot overdracht verliest. Zulk een geval, indien zich dat in 
de praktijk voordoet, zal dan volgens de nieuwe (on)bevoegdheidsregeling 
van de artikelen 90 en 97 Boek 1 moeten worden afgewikkeld; men zie 
hieromtrent de memorie van toelichting bij de artikelen 97 en 98 bij 
wetsvoorstel 17 725. 

De nieuwe vierde zin van artikel 97 lid 1 kan van zijn inwerkingtreding 
af zonder bezwaar gaan gelden. 

Voor de afschaffing van oude regels uit de artikelen 97 en 98 zij 
verwezen naar artikel 4 van het ontwerp met de toelichting daarop. 
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Het nieuwe artikel 98 kan van zijn inwerkingtreding af toepassing 
vinden, ook met betrekking tot hetgeen voordien is geschied. 

Het nieuwe lid 2 van artikel 99 kan van zijn inwerkingtreding af toepassing 
vinden. 

Artikel 700 lid 1 geeft geldend recht weer; ook het nieuwe tweede lid 
wi jkt daarvan niet af. Voor de toepasseli jkheid van de regels van t i tel 3.7 
van Boek 3 zie men de opmerkingen in het ontwerp Aanvull ing Over-
gangswet nieuw B W . bij die t i tel . 

Met de nieuwe tekst van artikel 102 wordt beoogd de aansprakeli jkheid 
en de verhaalsrechten na ontbinding der gemeenschap aan de regels van 
Boek 6 aan te passen en daarmede bestaande onduideli jkheden op te 
heffen. Bestaande aansprakeli jkheid tegenover derden noch tegenover de 
andere (ex-)echtgenoot word t daarbij gewijzigd (art. 70 lid 1 Overgangs-
wet ) ; wel treden overige gevolgen van hoofdel i jkheid daarbij in - zie de 
opmerkingen bij afdel ing 6.1.2 van Boek 6 in de memorie van toel icht ing 
op het ontwerp tot aanvull ing van de Overgangswet nieuw B.W. 

De wijziging van artikel 109 geeft geen aanleiding tot problemen van 
overgangsrecht. 

Het nieuwe artikel 124 houdt, ten gevolge van zijn lid 2, meer goederen 
buiten de gemeenschap dan het oude. Het werkt niet terug en hetgeen 
door de gemeenschap word t omvat op het t i jdst ip vóór de inwerkingtreding, 
blijft ook nadien daarin (art. 69 Overgangswet). Ook de aanvulling van 
artikel 125 heeft geen gevolgen voor het overgangsrecht. 

Artikel 70 lid 1 Overgangswet verhindert dat de wijziging artikel 127 
verandering in bestaande rechten brengt. 

De wijziging van artikel 132 is slechts een redactionele verbetering die 
voor het overgangsrecht geen consequenties heeft. 

De wijzigingen in artikel 136 werken niet terug, doch kunnen van hun 
inwerkingtreding af toepassing v inden; hetzelfde geldt voor die in artikel 
137. Vgl . daarover voorts artikel 74 Overgangswet. De wijzigingen in de 
artikelen 140 en 143 herstellen slechts fouten en zijn voor het overgangs-
recht niet van belang. 

Voor vernietiging van een erkenning vóór de inwerkingtreding van de 
aanvulling van artikel 225 blijft het oude recht gelden - zie artikel 70 
Overgangswet. 

Het nieuwe derde lid van artikel 276 geldt van zijn inwerkingtreding af 
mede voor een bewind dat dan reeds bestaat. 

De wijziging van artikel 302 is zuiver redactioneel. Hetzelfde geldt voor 
de wijzigingen in de artikelen 305, 306 en 328. 

De wijziging van artikel 341 brengt geen verandering in de rechtstoe-
stand, nu artikel 3 .11.20 de funct ie van het te schrappen zinsdeel zal 
overnemen. 

De wijzigingen in de artikelen 345, 347 en 352 hebben evenmin zulk 
een verandering tot gevolg. 

Het nieuwe lid dat aan de artikelen 369 en 370 wordt toegevoegd, zal 
mede op een bestaand bewind van toepassing worden. Hetzelfde geldt 
voor de wijziging van artikel 372, en wel alleen voor de kosten die na de 
inwerkingtreding ontstaan. 

Voor de problemen van nietigheid en verniet igbaarheid van rechtshan-
delingen die de wi jz iging van artikel 375 opwerpt , zij verwezen naar de 
beschouwingen bij t i tel 3.2 in de memorie van toel icht ing bij het ontwerp 
Aanvull ing Overgangswet. Er is hier een zekere verschuiving van (relatieve) 
nietigheid naar verniet igbaarheid. Aangezien de nieuwe bepalingen van 
titel 3.2 omtrent deze laatste volgens artikel 80 Overgangswet pas een 
jaar na de inwerkingtreding toepasselijk worden, is het wenseli jk dat aan 
het nieuwe artikel 1:375 eenzelfde uitgestelde werking toekomt. Dit is 
door de toepasseli jkverklaring van o.m. artikel 80 Overgangswet in artikel 
1 lid 2 van het ontwerp geschied. 

Artikel 6. Artikel 376 laat, overeenkomstig artikel 6.1.9A.8, in zijn 
nieuwe tekst het vereiste van een aanmaning overeenkomstig artikel 
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1286 vallen. In navolging van artikel 182 Overgangswet blijft dit vereiste 
echter gelden, indien er op het tijdstip van de inwerkingtreding reeds een 
schuld na het einde van het bewind bestaat. Evenals artikel 376 zelf is het 
overgangsartikel van overeenkomstige toepassing op de situatie na het 
einde van de curatele. 

Voor de verkorting van de verjaringstermijn in artikel 377 z\e men 
artikel 73 Overgangswet, ingevolge artikel 1 van dit ontwerp ook hiervan 
toepassing. 

De toevoeging aan artikel 378 kan zonder bezwaar van haar inwerking-
treding toepassing vinden. Hetzelfde geldt voor de wijziging van artikel 
379. Ook de wijzigingen van artikel 380 gelden slechts voor toekomstige 
beschikkingen tot instelling van provisioneel bewind. 

De wijzigingen in artikel 381 werken evenmin voor een bestaand 
bewind. 

Artikel 383, voor zover gewijzigd, kan na de inwerkingtreding worden 
toegepast. 

De wijzigingen van artikel 385 zijn in het algemeen slechts verduidelij-
kingen, die onmiddellijk kunnen gaan werken. 

Onmiddellijke werking komt ook aan de wijzigingen van artikel 386 toe. 
De wijziging van artikel 390 is zuiver redactioneel. 

De wijzigingen in de artikelen 433, 435, 440 en 441 doen geen 
problemen van overgangsrecht ontstaan. 

Afdeling 2. Overgangsbepalingen in verband met de wijziging van Boek 2 

Evenals de vorige afdeling heeft afdeling 2 betrekking op de aanpsssing, 
voorgesteld bij het zesde gedeelte van het ontwerp Invoeringswet (w.o. 
17725). 

Artikel 1 is zakelijk ongewijzigd gebleven. 
Artikel 2 brengt een aantal wijzigingen in de rechtstoestand van 

kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke grondslag. 
Deze wijzigingen kunnen onmiddellijke werking verkrijgen; tot statuten-
wijziging behoeven zij geen rechtstreekse aanleiding te geven. 

Artikel 3 geeft geen problemen van overgangsrecht. 

Artikel 7. In het nieuwe artikel 4 van Boek 2 wordt een regeling 
gegeven omtrent de ongeldigheid van de oprichting van een rechts-
persoon en de daaruit voortvloeiende vereffening. Zoals in de toe-
lichting op dat artikel wordt uiteengezet, is de rechtstoestand daarom-
trent thans onzeker. Vandaar dat in artikel 7 van het ontwerp artikel 4 lid 
1 van Boek 2 van toepassing wordt verklaard op de gevolgen van de daar 
bedoelde gebreken in een vóór haar inwerkingtreding geschiede oprichting; 
alsdan kunnen ook de leden 3-5 van dat artikel worden toegepast. Lid 2 
van artikel 4 Boek 2 kan van de inwerkingtreding af gaan werken. 

Artikel 5 is gelijk aan het oude artikel 4. 
Artikel 6 brengt kleine wijzigingen ten opzichte van het tevoren 

geldende artikel 5, die terstond kunnen gaan werken. 
Artikel 7 is materieel gelijk aan het oude artikel 6. 
De artikelen 8-12, die bestaande artikelen vervangen, kunnen zonder 

bezwaar terstond gaan werken. 
In de eerste twee leden van artikel 13 wordt een regeling gegeven 

omtrent de al dan niet geldigheid van stemmen, een materie waaromtrent 
thans onzekerheid bestaat. Of hier een verschuiving optreedt, valt 
daarom moeilijk te zeggen. Veelal neemt men ook nu aan dat een stem 
niet een rechtshandeling is die zich voor vernietiging leent. Verwezen 
moge worden naar de opmerkingen bij titel 3.2 van Boek 3 in de memorie 
van toelichting bij het ontwerp Aanvulling Overgangsrecht. Een stem die 
onder het oude recht geldig is, wordt door de nieuwe wet - die immers 
niet terugwerkt - niet nietig. Zo men al zou willen aannemen dat zij onder 
het oude recht vernietigbaar was, dan vervalt de bevoegdheid tot 
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vernietiging een jaar na de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 13 lid 
1: de artikelen 80 en 81 Overgangswet zijn hierop van overeenkomstige 
toepassing (zie artikel 1 lid 2 van het onderhavige ontwerp). Een stem die 
onder het oude recht nietig was, kan door de inwerkingtreding van het 
nieuwe geldig worden - zie artikel 79 Overgangswet in verband met 
artikel 1 lid 2 van het ontwerp. 

Artikel 8. De artikelen 14 en 15 van Boek 2 vervangen de oude 
artikelen 11-13. Volgens de nieuwe artikelen zouden sommige besluiten 
die eerst nietig waren, als vernietigbaar moeten worden aangemerkt, en 
omgekeerd. Vooral omdat de vernietigbaarheid in het algemeen toch aan 
een vrij korte termijn is gebonden, verdient het de voorkeur op de vóór de 
inwerkingtreding genomen besluiten het oude recht van toepassing te 
laten. In dit artikel worden dus de regels van de artikelen 79-81 van de 
Overgangswet nieuw B.W. niet gevolgd. 

Artikel 76 lid 1 komt overeen met het oude artikel 12 lid 2; lid 2 van 
artikel 16 kan van zijn inwerkingtreding af gaan gelden, ook voor tevoren 
genomen besluiten. 

Artikel 17 is vrijwel gelijk aan artikel 25 (oud). 
Artikel 18 kan terstond van zijn inwerkingtreding af toepassing vinden. 

Hetzelfde is het geval met artikel 19; de inwerkingtreding van het laatste 
lid daarvan betekent dat registerdossiers van alsdan reeds langer dan 10 
jaren niet meer bestaande rechtspersonen na afloop van het in artikel 73 
Overgangswet genoemde jaar kunnen worden opgeruimd. 

Ook de artikelen 20-22 lenen zich voor onmiddellijke werking. 

Artikel 9. In hoeverre op een lopende vereffening van het vermogen van 
een rechtspersoon de artikelen 23 e.v. nog met goede zin toepassing 
kunnen vinden, hangt af van het stadium waarin die vereffening op het 
tijdstip van inwerkingtreding verkeert. Vergelijk artikel 101 Overgangswet. 

Artikel 24 komt in hoge mate overeen met het oude artikel 24. Ten 
gevolge van de verkorting van de bewaartermijn zullen na afloop van het 
in artikel 73 Overgangswet bedoelde jaar dossiers van vele opgeheven 
rechtspersonen kunnen worden opgeruimd. 

Artikel 25 bevat een thans reeds geldende regel, die in het algemeen 
zonder bezwaar ook op de nieuwe bepalingen van het rechtspersonenrecht 
toepassing kan vinden; zie evenwel de artikelen 10 en 12, die uitgestelde 
werking voorschrijven. 

De wijzigingen in artikel 26 behoeven geen speciale overgangsregel. 
Hetzelfde geldt voor de wijzigingen in de artikelen 27 en 28. Bij de derde 
nota van wijzigingen op wetsontwerp 17 725 zijn de artikelen 29 lid 6 en 
289 lid 6 aangepast aan het nieuwe executierecht. De overgangsregeling 
voor de tenuitvoerlegging van reeds onder het oude recht uitgevaardigde 
dwangbevelen is te vinden in artikel 2 van het ontwerp. 

Geen problemen leveren de wijziging van artikel 30 en het vervallen van 
artikel 31 op. Bij artikel 30 moet worden opgemerkt dat overeenkomstig 
artikel 70 lid 1 Overgangswet een bestaande aansprakelijkheid niet op 
een andere persoon overgaat, en dat door het in werking treden 
aansprakelijkheid ook niet wordt gevestigd. 

De aanvulling van artikel 34 kan gaan gelden voor fusies na haar 
inwerkingtreding. Het nieuwe artikel 34a geldt niet voor bestaande 
verbintenissen, doch geeft vermoedelijk geldend recht weer. De wijzigingen 
in de artikelen 35 en 36 zijn in hoofdzaak van redactionele aard; tegen 
onmiddellijke werking bestaat geen bezwaar. 

Artikel 10. De vernieuwingen in artikel 37 kunnen statutaire aanpassin-
gen wenselijk maken. Vandaar dat aan de wijzigingen in dit artikel een 
met drie jaren uitgestelde werking wordt verleend, zulks overeenkomstig 
artikel 45 Overgangswet. Hetzelfde is het geval met artikel 38 vanwege de 
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verruiming van lid tot stemgerechtigde, die lid 4 ten opzichte van het 
oude lid 1 laatste zin bevat, en met de artikelen 39 en 4 la, die o.m. 
artikel 37 van overeenkomstige toepassing verklaren. 

De artikelen 42 en 43 bevatten geen zodanige veranderingen dat 
daarvoor een speciale overgangsregel is vereist. Hetzelfde geldt voor de 
nieuwe formuleringen van de artikelen 44 lid 2 en 45. 

Van zijn inwerkingtreding af zal de nieuwe tekst van artikel 46 gaan 
gelden, met een constructie die enigszins verschilt van de oude. De 
verschillen zijn niet zo ingrijpend dat aan een afzonderlijke overgangsregel 
daarvoor behoefte bestaat. De rechten en verplichtingen voor de leden 
die vóór de inwerkingtreding reeds zijn ontstaan, blijven gehandhaafd (zie 
de artikelen 69 en 70 lid 1 Overgangswet). Of een vereniging naar 
aanleiding van de nieuwe tekst haar statuten zal willen wijzigen, kan zij 
zelf beoordelen; een bepaalde overgangstermijn is daartoe niet nodig. 

Het nieuwe artikel 48 stelt weliswaar een aantal nieuwe verplichtingen 
en bevoegdheden - zo bij voorbeeld de overlegging van de balans en de 
staat van baten en lasten aan de algemene vergadering ter goedkeuring -
doch een overgangsbepaling is daartoe niet vereist. Ingevolge het huidige 
artikel 14 immers moeten toch reeds zulke stukken worden opgemaakt. Is 
de in artikel 48 bedoelde jaarvergadering bij de inwerkingtreding reeds 
achter de rug, dan geldt de nieuwe bepaling uiteraard niet met betrekking 
tot het afgelopen boekjaar, aangezien zij geen terugwerkende kracht 
heeft. 

Artikel 50 (oud) gaat op in het nieuwe artikel 19. 
Volgens de nieuwe bepalingen van titel 3 van Boek 2, die de artikelen 

53-62 wijzigen, zullen de coöperatie en de onderlinge niet langer species 
van het genus vereniging zijn, doch een zelfstandige rechtsvorm krijgen. 
Deze wijzigingen, die niet of nauwelijks tot statutenwijziging aanleiding 
zullen geven, behoeven geen overgangsbepalingen, ook al kunnen zij tot 
gevolg hebben dat een onder het oude recht «geruisloos» coöperatief 
geworden vereniging weer wegens de omschrijving in haar statuten 
onder het regime van de «gewone» vereniging komt te vallen. Een 
bestaande aansprakelijkheid - zoals die uit artikel 56 lid 1 tweede lid kan 
zijn ontstaan - blijft gehandhaafd (vgl. artikel 70 lid 1 Overgangswet). De 
verkorting van de termijn van artikel 61 onderdeel b, eerste zin, kan na 
het jaar van artikel 73 Overgangswet effect verkrijgen. 

De functie van het vervallende artikel 70wordt door artikel 21 overge-
nomen, die van artikel 71 (oud) door artikel 4 Boek 2; zie artikel 5 van dit 
ontwerp. 

Het nieuwe artikel 71 werkt slechts voor omzettingen na de inwerking-
treding, evenals het nieuwe artikel 72, ook al kan bij voorbeeld de dag, 
bedoeld in onderdeel b van lid 1 van dat artikel, vóór de inwerkingtreding 
liggen. Het nieuwe artikel wordt van toepassing ook al is de omzettings-
procedure onder het oude aangevangen, tenzij deze ook vóór de inwer-
kingtreding van het nieuwe reeds was voltooid. 

De wijziging van artikel 80 preciseert een reeds bestaande regel; aan 
een speciale overgangsbepaling bestaat geen behoefte. Dit laatste geldt 
ook voor het nieuwe artikel 84. Ook het nieuwe artikel 85 lid 1 tweede zin 
kan zonder moeite onmiddellijk gaan werken. 

Artikel 11. Bij de aanpassing aan het nieuw BW. wordt de overdracht 
van niet volgestorte aandelen in sommige opzichten vereenvoudigd. 
Aldus kan het gebeuren dat ten tijde van de inwerkingtreding van de 
nieuwe regeling reeds is voldaan aan de door haar gestelde vereisten 
voor overdracht, terwijl het aandeel volgens de oude regeling nog niet 
was overgegaan. Het ligt voor de hand om - zulks in afwijking van artikel 
69 Overgangswet nieuw BW. - in zo'n geval de levering van het aandeel 
voltooid te verklaren op het tijdstip van de inwerkingtreding der nieuwe 
regeling. Zie ook aldus de overgangsbepaling bij de artikelen 86 en 196 
volgens wetsontwerp 16631 (amendement-Vermeend c.s.). 
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De wijziging van artikel 87 geldt voor overdrachten die na haar inwer-
kingtreding worden voltooid. Hetzelfde geldt voor de aanvulling van 
artikel 89 met betrekking tot de «stille» verpanding van aandelen. 

Een krachtens artikel90W6 1 tweede zin ten tijde van de inwerkingtreding 
der wijziging reeds bestaande aansprakelijkheid blijft gehandhaafd zoals 
zij is (artikel 70 lid 1 Overgangswet). 

Artikel 91 wordt ten dele door de arkikelen 3.7.1.14a en 87 Boek 2 
overgenomen. Voor zover het artikel 90 van toepassing verklaart, zal het 
zijn werking verliezen; een op grond daarvan bestaande aansprakelijkheid 
blijft echter behouden (zie artikel 70 lid 1 Overgangswet). 

De wijziging van artikel 94a lid 4 en de toevoeging van een lid 5 
vereisen geen bijzondere overgangsbepaling. 

De wettelijke vervaltermijn van artikel 105 lid 7 (oud) wordt vervangen 
door de verjaringstermijn van artikel 3.11.12 onder a. Hierop is artikel 73 
Overgangswet van toepassing. 

Artikel 119 gaat op in artikel 12. 
Artikel 130 brengt materieel nauwelijks wijziging in de bestaande 

regeling. Hetzelfde geldt voor de wijziging van artikel 164 lid 3. De oude 
artikelen 166-174 zijn goeddeels verwerkt in de artikelen 23 e.v.; zie 
hieromtrent artikel 6 van het ontwerp. 

De wijzigingen die in de artikelen 181-284 voor de besloten vennoot-
schap worden aangebracht, corresponderen met die in de artikelen 
70-174 voor de naamloze. Naar de toelichting met betrekking tot deze 
laatstgenoemde artikelen moge dan ook worden verwezen. 

Artikel 12. Voor artikel 286 wordt als overgangsbepaling de regel 
gekozen welke ook in de Overgangswet ter gelegenheid van de invoering 
van Boek 2 herhaaldelijk is gesteld: een termijn van drie jaren wordt ter 
aanpassing van de statuten gegund (vgl. in het bijzonder artikel 57 van 
die wet). De vereiste wijzigingen zijn van ondergeschikte betekenis, en 
persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders is als sanctie hiervoor 
zeker niet op haar plaats. 

Tegen onmiddellijke werking van de kleine aanvulling van artikel 289 lid 
6 tweede zin bestaat geen bezwaar; tevoren gedane aanmaningen, 
anders dan bij aangetekende brief, verliezen daardoor niet het rechtsgevolg 
dat hun toekwam. Voor de verdere wijziging van lid 6 zij verwezen naar 
(de toelichting op) artikel 2. 

De functie van artikel 290 wordt overgenomen door de algemene 
bepalingen - zie de artikelen 4 en 21 van ontwerp 17 725, alsmede artikel 
7 van dit ontwerp. 

De wijzigingen van de artikelen 291 en 292 behoeven niet tot bijzondere 
overgangsbepalingen te leiden; materieel verschilt de nieuwe tekst niet 
van de oude. 

Ook voor de volgende voorgestelde wijzigingen in Boek 2 bestaat aan 
bijzondere overgangsbepalingen geen behoefte. Die van de artikelen 294 
en 295 betreffen bevoegdheden van de rechter, die hij na de inwerking-
treding kan uitoefenen. De wijziging in artikel296'\s slechts een aanpassing 
van verwijzingen. Artikel 300 is in het nieuwe artikel 19 overgenomen. 
Artikel 301 betekent evenzeer slechts een aanpassing, evenals de 
wijziging van artikel 302. De wijzigingen van de artikelen 348 en 350 en 
de vernummering van de titels 6, 7 en 8 zijn zonder belang voor het 
overgangsrecht. 

Boek 4B.W.- Erfrecht 

Er bestaat geen behoefte aan overgangsbepalingen bij de wijzigingen 
die bij wetsontwerp 1 7 896 hoofdstuk I, artikel IA, - zie nota van wijzigingen 
in dit zevende gedeelte van de Invoeringswet - in het erfrecht worden 
voorgesteld. Voor het overgrote deel strekken zij ertoe het bestaande 
recht te handhaven. Een aantal bepalingen vervalt, soms wegens overbo-
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digheid, gecombineerd met het gebruik van een terminologie die niet bij 
het nieuw B.W. past, soms ook omdat het nieuwe recht hun functie 
overneemt - aldus bijvoorbeeld de artikelen 1112-1131, die en bloc door 
titel 3.7 van Boek 3 worden vervangen. Voor de eerste is geen overgangs-
bepaling nodig, voor de tweede worden zij, voor zover wèl nodig, gevonden 
in het ontwerp tot aanvulling van de Overgangswet nieuw B.W.; in de 
toelichting daarop zijn eveneens beschouwingen te vinden waarin 
overgangsproblemen met betrekking tot de nieuwe artikelen worden 
belicht. In andere opzichten komt het erfrecht dichter bij het algemene 
vermogensrecht. Zo worden de legitimaire «inkorting» (art. 967), het 
«herstel» bij aanvaarding en verwerping van erfenissen en de «betwisting» 
van artikel 1170 alle als vernietiging beschouwd; daarop wordt in 
beginsel titel 3.2 van Boek 3 van toepassing. Voor de nieuwe regels 
omtrent vernietigbaarheid in het algemeen zie men ook hier het ontwerp 
tot aanvulling van de Overgangswet (artikelen 79-81) en de daarbij 
behorende toelichting. Hier en daar vervallen bijzondere erfrechtelijke 
bepalingen van derdenbescherming - zij gaan op in de nieuwe algemene 
bepalingen zoals de artikelen 3.4.2.3a-3b. Deze laatste artikelen kunnen 
nog via artikel 79 Overgangswet van toepassing worden op overdrachten 
vóór hun inwerkingtreding; zodoende kan eventuele ongeldigheid door 
geldigheid worden vervangen. 

Bijzondere aandacht verdient in dit verband alleen artikel 1033, dat een 
eigen regel van derdenbescherming stelt, die zal vervallen en opgaan in 
de algemene regels van het nieuwe wetboek. Krachtens artikel 78 lid 1 
van de Overgangswet zal een reeds onder vigeur van artikel 1033 
openbaar gemaakte erfstelling over de hand van de inwerkingtreding van 
Boek 3 af gelden als overeenkomstig afdeling 3.1.2 te zijn ingeschreven. 
Zolang er nog geen openbaarmaking is gevolgd, brengt artikel 78 lid 3 
van de Overgangswet mee dat artikel 1033 tot ten hoogste drie jaren van 
toepassing blijft (zie artikel 68 lid 2 Overgangswet). 

Ten gevolge van de wijziging van artikel 976 lid 2 zullen voortaan 
derden-verkrijgers mede door artikel 3.4.2.3b worden beschermd. Dit 
artikel werkt echter op zichzelf niet terug: een vóór zijn inwerkingtreding 
ongeldig verrichte overdracht blijft in beginsel ongeldig; wel is denkbaar 
dat zij door artikel 79 van de Overgangswet alsnog wordt bekrachtigd. 

In artikel 976 wordt voorts een vervaltermijn door een verjaringstermijn 
vervangen; daarvoor geldt artikel 73 Overgangswet. 

Het nieuwe tweede lid van artikel 1080 zal toepassing kunnen vinden 
op verkopen die de beneficiair aanvaard hebbende erfgenaam na de 
inwerkingtreding verricht (vgl. artikel 116 Overgangswet). 

Boek 7 - Bijzondere overeenkomsten 

Artikel IB van Hoofdstuk I van het zevende gedeelte van de Invoeringswet 
van de Boeken 3, 5 en 6 van het B.W. (w.o. 17 896) bevat de nieuwe 
teksten van de titels 7.7 (lastgeving), 7.9 (bewaarneming) en 7.14 
(borgtocht). Titel 7.1 (koop en ruil) wordt bij afzonderlijke wet ingevoerd; 
zie wetsontwerp 16 979. Voor zover deze titels tot overgangsbepalingen 
aanleiding geven, is het ontwerp van hun tekst opgenomen in Titel 8 van 
het ontwerp tot aanvulling van de Overgangswet nieuw Burgerlijk 
Wetboek; in de toelichting daarop zijn beschouwingen te vinden omtrent 
de problemen van overgangsrecht welke aan de invoering van die titels 
zijn verbonden. 

Boek 7A - Bijzondere overeenkomsten 

De wijzigingen in de regeling der bijzondere overeenkomsten, hier 
bedoeld, zijn te vinden in Artikel II van het hierboven genoemde Hoofdstuk 
I van wetsontwerp 17 896. 
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In de memorie van toelichting op dit wetsontwerp is in de Inleidende 
opmerkingen onder 4 er o.a. op gewezen dat ook bij gelijkblijven van de 
tekst der wettelijke regelingen soms verschillen tussen oud en nieuw 
recht zullen bestaan; aldus bij voorbeeld bij het gebruik van termen als 
ontbinding en overmacht. Deze verandering hangt samen met het nieuwe 
Boek 6. In hoeverre dat voor het overgangsrecht een rol speelt, blijkt uit 
het ontwerp tot aanvulling van het overgangsrecht voor dat boek (w.o. 
18 998, titel 7) en uit de daarbij behorende memorie van toelichting. 

Voor het overige betreffen de wijzigingen in Boek 7A in hoofdzaak 
kleine aanpassingen van redactionele en terminologische inhoud. Hierop 
wordt in deze memorie niet ingegaan. Zij beperkt zich tot opmerkingen bij 
wezenlijke veranderingen. Ook hier kan echter gewoonlijk met verwijzing 
naar de algemene regels worden volstaan. Voor de regeling der bijzondere 
overeenkomsten zijn vanzelfsprekend de artikelen 70 en 71 van de 
Overgangswet nieuw B.W. van groot belang. 

Zo zal het vervallen van de artikelen 1617 en 1618 onmiddellijke 
werking hebben: de bestaande bevoegdheden van de verhuurder te 
dezen vervallen met de inwerkingtreding, een bestaande aansprakelijkheid 
blijft gehandhaafd. De nieuwe bevoegdheid tot girale loonbetaling 
volgens de wijziging van artikel 1638h zal evenzeer terstond kunnen gaan 
werken. Artikel 1638x vestigt in zijn gewijzigde vorm geen nieuwe 
aansprakelijkheid voor tevoren voorgevallen feiten (art. 70 lid 2 Overgangs-
wet nieuw B.W.). Het vervallen van artikel 163811 derde lid betekent geen 
materiële wijziging, nu het instituut van schorsing van verjaring in het 
nieuwe wetboek niet terugkeert. De wijziging van artikel 1639x betekent 
materieel handhaving van de bestaande toestand. Bij het vervallen van 
artikel 1662 vergelijke men de artikelen 182 en 183 van het ontwerp tot 
aanvulling van de Overgangswet nieuw B.W. 

Voor zover het nieuwe artikel 1662 betrekking heeft op de handeling 
van inbreng, werkt het niet terug (art. 4 Wet A.B.); voor zover het de 
rechtsgevolgen van de inbreng betreft, wordt het met onmiddellijke 
werking van toepassing (zie art. 70 lid 2 Overgangswet). 

De artikelen 1725-1729 ondergaan beperkte aanpassingen. Zo wordt 
de «herroepelijkheid» vervangen door vernietigbaarheid. Zie hieromtrent 
de artikelen 73 en 80 van de Overgangswet. 

Het vervallen van artikel 1781 derde lid doet een reeds bestaande 
aansprakelijkheid niet teniet: artikel 70 lid 1 Overgangswet nieuw B.W. 

De nieuwe tekst van artikel 1819 sluit niet langer ontbinding wegens 
niet nakoming uit. De bevoegdheid tot ontbinding zal van de inwerking-
treding af kunnen worden uitgeoefend, behalve indien de schuldenaar 
reeds voordien is tekortgeschoten (artikel 182 Overgangswet nieuw 
B.W). 

Titel 3. Overgangsbepalingen in verband met de wijziging van het 
Wetboek van Koophandel 

De wijzigingen in het Wetboek van Koophandel, hier bedoeld, zijn te 
vinden in het ontwerp Invoeringswet, zevende gedeelte, Hoofdstuk II 
(w.o. 1 7 896). Ook hier wordt volstaan met een toelichting bij alleen die 
wijzigingen welke tot overgangsproblemen kunnen leiden. 

Voor de wijzigingen van de artikelen 74p en 74s onder b zie artikel 182 
Overgangswet. De overgangsproblemen ten gevolge van het vervallen 
van de artikelen 76-85a zijn reeds behandeld in het ontwerp tot aanvulling 
van de Overgangswet (w.o. 18 998), en wel in de toelichting op titel 8 
daarvan onder titel 7.7(N.B.W.) Lastgeving, slot. 

Artikel 13. De artikelen 167a en 167b\N.v.K. regelen de rechten die 
de laatste houder van een vermiste wissel kan uitoefenen, en onder welke 
voorwaarden dat kan geschieden. De artikelen 227a en 227b bevatten 
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een gelijke regeling voor het geval van vermissing van een cheque. Als 
voorwaarde word t genoemd het stellen van zekerheid gedurende dert ig 
jaren. Bij het invoer ingsontwerp zevende gedeelte word t voorgesteld 
hierop artikel 6.1.6.17a derde lid B.W. van toepassing te verklaren. Dit 
betekent een verkort ing van de termijn van 30 jaar, terwi j l voorts recht op 
betaling ook in enige gevallen zonder zekerheidsstell ing wordt toegekend. 
In de geest van artikel 73 Overgangswet nieuw B.W.- dat op het eerste 
toepasselijk is - word t voor dit laatste voorgesteld de werking van de 
nieuwe tekst een jaar uit te stellen voor de gevallen waarin de zekerheid 
reeds vóór de inwerkingtreding is gesteld. 

Titel 7.1 betreffende de koop wordt , behalve voor consumentenkoop, 
volgens artikel 196 Overgangswet op lopende koopovereenkomsten drie 
jaar na zijn inwerkingtreding van toepassing, en dan uitsluitend voor het 
recht betreffende afleveringen nadien; totd ien en met betrekking tot de 
afleveringen voordien blijft het oude recht van toepassing (art. 68 lid 2 
Overgangswet). Dit alles omvat mede het recht van reclame, dat in het 
nieuwe recht is geregeld in afdeling 7.1.8 van Boek 7, en in het oude in 
de artikelen 1191 B.W. en 230 e.v. W.v.K. 

Voor de wi jz iging van «nietig» in «vernietigbaar» in artikel 251 is de 
regeling omtrent een vernietigbare rechtshandel ing overeenkomstig 
artikel 80 Overgangswet nieuw B.W. van toepassing: artikel 1 lid 2 van 
het ontwerp. 

Het nieuwe artikel258 kan onmiddel l i jk gaan werken. 

Artikel 14. Art ikel 196 Overgangswet nieuw B.W. geeft aan, wanneer 
de nieuwe regeling omtrent de koop - met de nieuwe risicobepalingen 
van artikel 7.1.2.2 in de plaats van het oude artikel 1496 - van toepassing 
worden. Met de regeling van de oude r isico-overgang moet artikel 263 
W.v.K. in de pas lopen. In verband daarmede word t voorgesteld - de 
nieuwe tekst van - artikel 263 slechts te laten gelden, wanneer de nieuwe 
bepalingen omtrent de r isico-overgang bij koop van toepassing zi jn; 
overeenkomstig artikel 68 lid 2 blijft het oude artikel 263 van toepassing 
op een koop waarvoor artikel 1496 B.W. geldt. 

De nieuwe tekst van artikel 284 brengt ten opzichte van de oude wel 
verduidel i jk ing, doch geen materiële verander ing; vgl. H.R. 27 april 1979, 
N.J. 1 9 8 1 , 139, A.A. jg . 28 , blz. 498 . 

De intrekking van artikel 296 verandert de interpretatie van lopende 
pol isbedingen niet. 

De intrekking van de artikelen 297 en 298 benadeelt niet hypotheek-
houders aan wie het verzekerd bedrag al vóór het t i jdst ip van inwerking-
treding krachtens een gemaakt beding ex artikel 297 toekwam; zie artikel 
69 Overgangswet nieuw B.W. en de toel icht ing daarop, alsmede de 
opmerkingen bij artikel 3.9.1.3 in de memor ie van toel icht ing op het 
ontwerp tot aanvull ing van de Overgangswet nieuw B.W. Een zodanige 
hypotheekhouder behoudt zijn reeds verkregen recht uit het beding van 
297. 

Een vóór het vervallen van de artikelen 663-680 betekend abandonne-
ment behoudt zijn werking, doch nadien zal er geen eigendomsovergang 
door abandonnement meer kunnen plaatsvinden. 

De artikelen 683 - dat zal vervallen - en 685 met een nieuwe regel 
omtrent de rangorde betreffen beide bepalingen omtrent voorrechten, 
verbonden aan vorder ingen. Krachtens artikel 1 lid 2 van het ontwerp is 
hierop artikel 117 Overgangswet van overeenkomstige toepassing. 

Titel 4. Overgangsbepalingen in verband met de wijziging van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

De aanpassing van het Wetboek van Burgerli jke Rechtsvordering is 
vervat in het eerste gedeelte van de Invoeringswet. 
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Voor de wijzigingen van het eerste boek van dit wetboek zijn slechts 
enkele bijzondere regels op hun plaats geacht. Artikel 15 eerbiedigt in 
beginsel voor lopende procedures de oude processuele regels; de 
artikelen 1 6 en 17 wijken daarvan voor bijzondere gevallen af. Voor de 
procedureregels van het onderhavige wetboek geldt derhalve de overeen-
komstige toepassing van artikel 74 Overgangswet niet. Overigens houde 
men er rekening mede dat sommige nieuwe bepalingen zich toch slechts 
laten toepassen in het kader van het nieuwe materiële recht en reeds 
daarom niet kunnen worden ingeroepen in procedures waarin dit recht 
nog niet toegepast kan worden. 

Voorbeelden van dit laatste vormen het nieuwe artikel 12a Rv. dat de 
toepassing veronderstelt van bepalingen als de artikelen 3.8.17, 3.9.2.6, 
5.3.10b en 5.7.1.7 en derhalve aan de toepasseli jkheid daarvan geboden 
is, alsook de nieuwe artikelen 57 lid 6, 57a lid 3 en 57b Rv., die toepassing 
veronderstellen van artikel 6.1.9.2, tweede l id, onder b en c. 

Artikel 15. Met artikel 1 5 vergelijke men de artikelen 27 en 66 van de 
Overgangswet nieuw B.W. Het is de algemene regel voor lopende 
procedures, waarop de artikelen 16 en 17 enige belangrijke uitzonderingen 
maken. 

Artikel 16. Een bijzondere regel is opgenomen voor artikel 14 Rv. dat 
voor alle exploiten, beslagen en executiehandelingen na de inwerkingtre-
ding van het nieuwe recht kan gaan gelden. Men lette erop dat dit een 
afwijking inhoudt van (de overeenkomstige toepassing van) lid 3 van 
artikel 74 ontwerp Aanvull ing Overgangswet nieuw B.W. in dier voege dat 
in geval van cassatie, onder het nieuwe recht ingesteld tegen een onder 
het oude recht tot stand gekomen uitspraak, de cassatiedagvaarding met 
toepassing van het nieuwe artikel 14 moet worden uitgebracht. 

Artikel 17. Eveneens zijn bijzondere regels opgenomen voor de 
artikelen 5 2 - 5 4 , die in de plaats treden van de huidige artikelen 5 2 - 5 5 en 
3 5 1 , 3 5 2 , 405 en 406 . 

Het verdient aanbeveling dat de door velen als knellend ervaren 
bestaande regeling op dit punt zo snel mogelijk voor de nieuwe regeling 
plaats maakt. Daarom is in lid 1 bepaald dat artikel 52 toegepast kan 
worden in alle vonnissen die onder het nieuwe recht worden uitgesproken. 

De regel van lid 2 sluit daar in zoverre bij aan dat het de mogeli jkheid 
opent om, ook waar het vonnis onder het oude recht werd uitgesproken 
en onder het oude recht hoger beroep of cassatie werd ingesteld, 
niettemin de nieuwe artikelen 53 en 54 toe te passen, mits op het t i jdst ip 
van de inwerkingtreding in het geding, waarin op het rechtsmiddel word t 
beslist, nog een incidentele vordering van deze aard ingesteld kan 
worden. Is dat het geval, dan komt de regel van artikel 17 lid 2 erop neer 
dat alsnog toepassing van de maatstaven van het nieuwe artikel 52 
gevraagd kan worden, zodat eventueel ook een uitvoerbaarverklaring bij 
voorraad kan worden uitgesproken, waar zij tevoren niet mogeli jk was. 
Daarnaast zal zich het geval kunnen voordoen dat bij het vonnis waartegen 
het rechtsmiddel gericht is, een uitvoerbaarverklaring bij voorraad is 
uitgesproken in een geval waar dit naar het oude recht dwingend was 
voorgeschreven. In dat geval kan onder het nieuwe recht met toepassing 
van artikel 17 daaraan alsnog de voorwaarde van zekerheidstell ing 
worden verbonden. Men zie het nieuwe artikel 54 Rv. 

Ook artikel 17 vormt een uitzondering op lid 3 van artikel 74 van het 
ontwerp tot aanvulling van de Overgangswet nieuw B.W., hetgeen van 
belang is voor de toepassing van de nieuwe artikelen 53 en 54 Rv. in 
cassatieprocedure. 

Bij het voorgestelde artikel 56 lid 5 Rv, verdient aantekening dat het 
desbetreffende verzoekschrift voor de toepassing van artikel 1 5 van het 
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ontwerp als een nieuwe procedure moet worden beschouwd, zoals dit 
ook met de vri jwaring overeenkomstig de nieuwe artikelen 70 en 71 het 
geval is. 

Artikel 18. Voor de wi jzigingen in het tweede boek is een aantal 
overgangsbepal ingen wenseli jk, waarvan de belangrijkste zijn te vinden in 
artikel 18. 

Het artikel gaat ervan uit dat krachtens artikel 4 Wet A.B. voor de vraag 
volgens welke regels een executie kan worden aangevangen, beslag kan 
worden gelegd of andere conservatoire maatregelen, zoals verzegeling, 
kunnen worden genomen, beslissend is het recht dat geldt op het t i jdst ip 
waarop die maatregel plaatsvindt. 

Art ikel 18 lid 1 bepaalt tegen deze achtergrond dat, zo eenmaal voor 
het in werking treden van de wet beslag is gelegd, ook de afwikkeling 
daarvan naar het voordien geldende recht plaatsvindt. Dit brengt onder 
meer mee dat voor een zodanig conservatoir beslag vanwaardeverklaring 
vereist blijft, dat in beginsel een derdenbeslag blijft u i tmonden in een 
verklar ingsprocedure overeenkomstig de huidige wet en dat ook de 
executoriale verkoop waartoe het beslag de inleiding was, in beginsel 
naar het huidige recht plaatsvindt. 

In de volgende leden en ook elders in de wet zijn echter bepalingen 
opgenomen, waaruit afwi jk ingen van deze hoofdregel voortvloeien. Zo 
zullen op exploiten en andere executiehandelingen na het in werking 
treden van de wet krachtens artikel 18 de regels van het nieuwe artikel 14 
Rv. van toepassing zijn. Men zie ook de artikelen 19 en 20 . 

Het tweede lid houdt in het bijzonder rekening met het geval dat, nadat 
onder het huidige recht op een goed beslag is gelegd, vervolgens onder 
het nieuwe recht op hetzelfde goed een tweede of volgend beslag wordt 
gelegd. Buiten twi j fel is gesteld dat de hoofdregel van het eerste lid ook 
voor deze tweede en volgende beslagen geldt, zodat zij met toepassing 
van het nieuwe recht moeten worden gelegd. Daaraan is toegevoegd dat 
dan ook geen opposit ie tegen afgifte van kooppenningen meer mogeli jk 
is; men zie in het bijzonder het nieuwe artikel 457 Rv., waarui t voortvloeit 
dat de schuldeiser in plaats daarvan het middel van een tweede beslag 
kan hanteren. 

Intussen moet er rekening mee worden gehouden dat het eerste beslag 
naar het oude recht moet worden afgewikkeld en dat dit bij het tweede 
beslag, hoezeer dit in beginsel naar het nieuwe recht moet worden 
afgewikkeld, niet in alle opzichten kan worden veronachtzaamd. De 
tweede zin van het tweede lid bepaalt daarom dat deze afwikkel ing naar 
het huidige recht geschiedt «behoudens voor zover de afwikkeling van de 
eerder gelegde beslagen toepassing van het voordien geldende recht 
eist». Dit zal slechts zelden het geval zijn, nu uit de leden 3 en 4 en uit 
artikel 19 volgt dat de belangri jkste gedeelten van de afwikkeling van de 
eerdere beslagen, nl. de executoriale verkoop, de rangregeling en 
belangri jke onderdelen van het derdenbeslag, toch reeds door het nieuwe 
recht worden beheerst. Zo zal ook voor de afwikkeling van het eerdere 
beslag niet nodig zijn dat bij een onder het nieuwe recht gelegd conservatoir 
beslag een procedure tot vanwaardeverklaring wordt begonnen, die het 
nieuwe recht niet meer kent. Evenmin geeft het moeil i jkheden dat de later 
gelegde beslagen soms meer zullen omvatten dan naar het huidige recht 
onder de eerdere beslagen valt, zulks als gevolg van de toepassing van de 
nieuwe artikelen 455 , 455a, 507 en 507a. Hetgeen krachtens deze 
artikelen onder het beslag valt, zal immers alleen worden getroffen door 
de onder het nieuwe recht gelegde beslagen, terwij l de eerdere beslag-
leggers daarin slechts kunnen meedelen, wanneer zij t i jd ig daarop alsnog 
afzonderli jk derdenbeslag hebben gelegd, zulks ter aanvull ing van hun 
oorspronkel i jke beslag op de betreffende zaak zelf. 

Een voorbeeld van de toepassing van de tweede zin van het tweede lid 
doet zich evenwel voor in verband met de verklaringsprocedure bij 
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derdenbeslag. Volgens het huidige recht zal de derde hetgeen hij voor de 
schuldenaar onder zich heeft of aan deze verschuldigd is, niet mogen 
afgeven zonder daartoe krachtens een verklaringsprocedure veroordeeld 
te zijn, wi l hij niet in zijn verhouding tot de schuldenaar in moeil i jkheden 
komen. Naar het nieuwe recht zal de derde overeenkomstig artikel 476a 
Rv. buitengerechtel i jke verklaring kunnen doen en vervolgens overeen-
komstig artikel 477 de verschuldigde geldsommen aan de deurwaarder 
moeten voldoen en de verschuldigde goederen aan hem moeten afgeven 
o f t e zijner beschikking stellen. Ingevolge het eerste lid van artikel 19 zal 
in een aantal gevallen voor onder het huidige recht gelegd derdenbeslag 
geen verklaringsprocedure meer nodig zijn, doch dit geldt niet als die 
procedure zelf onder het oude recht reeds was aangevangen. De tweede 
zin van het tweede lid brengt nu mee dat de derde - die overeenkomstig 
artikel 476 lid 2 onder a het eerdere beslag met het t i jdstip waarop het is 
gelegd aan de latere beslaglegger heeft moeten meedelen - eerst na het 
uitprocederen van de eenmaal aangespannen verklaringsprocedure tot 
enige voldoening of afgifte gehouden zal zijn, terwij l de latere beslagleggers 
in die verklaringsprocedure slechts overeenkomstig het thans geldende 
artikel 754 lid 2 en artikel 755 Rv. voor hun belangen zullen kunnen 
opkomen, met dien verstande dat wat hen betreft, ook hier niet de eis kan 
worden gesteld dat hun beslag van waarde is verklaard nu dit voor de 
afwikkeling naar huidig recht van de eerdere beslagen niet nodig is. Zet 
geen der schuldeisers die onder het huidige recht derdenbeslag hebben 
gelegd, de vervolging daarvan voort, dan kunnen de latere beslagleggers 
voorts het nieuwe artikel 478 lid 1, tweede zin, hanteren. 

Krachtens het eerste lid van artikel 18 wordt in geval van een onder het 
huidige recht gelegd beslag in beginsel ook de executoriale verkoop naar 
huidig recht afgewikkeld. Daarop bevat het derde lid echter een uitzonde-
ring voor het geval dat de verkoop pas na het in werking treden van de 
wet wordt aangekondigd. In dat geval kunnen verkoop en verdere 
afwikkeling zonder bezwaar naar het nieuwe recht plaatsvinden. Bij het 
tweede lid is reeds ter sprake gekomen dat dit ook de voorkeur geniet in 
verband met de mogel i jkheid dat onder het nieuwe recht tweede of 
volgende beslagen op hetzelfde goed worden gelegd, waarvan de 
afwikkeling in beginsel eveneens naar nieuw recht geschiedt. Word t een 
dergelijk beslag na de aankondiging van de verkoop gelegd, dan is 
derhalve ook op de afwikkeling van dit tweede of volgende beslag, voor 
wat die verkoop betreft, het huidige recht van toepassing. Men zie de 
slotzinsnede van artikel 18 lid 2, tweede zin, waarvan het derde lid in 
zoverre een toepassing vormt. 

Het vierde lid van artikel 18 bevat voorts een overgangsregel die 
mogelijk maakt de eenvoudiger en goedkopere weg te volgen van de 
nieuwe bepalingen betreffende rangregeling, ook al vindt de executie 
plaats volgens huidig recht, mits de benoeming van de rechtercommissar is 
na het in werking treden van de nieuwe wet plaats vond. Voor de rangorde 
zelf zie men artikel 117 Overgangswet, voor de gevallen buiten de 
Boeken 3 e.v. van overeenkomstige toepassing verklaard in artikel 1 lid 2. 

Artikel 19. Het eerste lid van dit artikel beoogt, zowel voor conservatoir 
als voor executoriaal beslag onder derden, te voorkomen dat de omslach-
tige weg van de verklaringsprocedure naar huidig recht ook moet worden 
gevolgd in die gevallen dat het vóór het in werking treden van de wet nog 
niet tot een zodanige procedure gekomen was. De afwikkeling geschiedt 
dan overeenkomstig het huidige recht tot op het t i jdst ip dat de in het 
huidige artikel 740 bedoelde termijn van één maand aanvangt. Op de 
verdere afwikkeling is het nieuwe recht van toepassing, waarvoor echter 
vereist is dat alsnog aan de eisen van het nieuwe artikel 475 Rv. wordt 
voldaan. Met het oog daarop is aan het eerste lid een tweede zin toegevoegd 
die in zijn sanctie bij het huidige artikel 740 - krachtens artikel 479 ook 
bij executoriaal derdenbeslag van toepassing - aansluit. Het komt er 
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derhalve op neer dat, zoals naar huidig recht binnen die termijn moet zijn 
gedagvaard tot het doen van verklaring, volgens artikel 19 lid 1, tweede 
zin, binnen die termijn aan de eisen van het nieuwe artikel 475 moet zijn 
voldaan. 

Voor de vraag wat onder het derdenbeslag valt en in hoeverre een 
eerder beslag mede werking heeft ten behoeve van latere beslagleggers, 
blijft het voordien geldende recht van toepassing, daar deze onderwerpen 
niet de «verdere» afwikkeling betreffen. Op het verschil dat in dit opzicht 
tussen het huidige artikel 754 Rv. en het nieuwe recht bestaat, wordt 
hieronder nog teruggekomen. 

Voor het geval de verklaringsprocedure reeds onder het oude recht 
aangespannen was, is aan het artikel een tweede lid toegevoegd dat de 
afwikkeling betreft, nadat uit hoofde van een executoriaal of conservatoir 
derdenbeslag een vonnis als bedoeld in de huidige artikelen 751-754 is 
uitgesproken. Deze afwikkeling geschiedt dan met overeenkomstige 
toepassing van de artikelen 477 leden 1 en 5 en 478 leden 1-3 en 
overigens naar het nieuwe recht. Deze bepaling leidt er in de eerste 
plaats toe dat verschuldigde geldsommen moeten worden betaald aan de 
deurwaarder of in het geval van artikel 478 aan de deurwaarder die het 
oudste executoriale beslag heeft gelegd, hetgeen waarborgt dat met de 
opbrengst verder gehandeld kan worden overeenkomstig de nieuwe 
artikelen 480 e.v. Rv. Men lette erop dat het huidige artikel 754 Rv op de 
derde-beslagene de taak legt om na te gaan of aan alle eisen voor afgifte 
is voldaan, terwijl dit ingevolge het nieuwe artikel 478 anders is. Voorts 
verdient aantekening dat artikel 478 van toepassing is zowel in geval de 
andere beslagen ook onder het oude recht zijn gelegd, als wanneer een of 
meer van die beslagen onder het nieuwe recht zijn gelegd. In dit laatste 
geval behoeft het niet noodzakelijk om derdenbeslagen te gaan; men zie 
de memorie van toelichting op het eerste gedeelte van de Invoeringswet, 
blz. 59, tweede alinea. In al deze gevallen rusten van de inwerkingtreding 
van de wet af op de betrokken deurwaarders en op de derde de verplich-
tingen, bedoeld in artikel 478 lid 3 Rv. 

Voor beide leden van artikel 19 is tenslotte nog het volgende van 
belang. Uit het huidige artikel 754 Rv pleegt te worden afgeleid dat het 
eerste beslag, indien het in de verklaringsprocedure tot resultaat blijkt te 
leiden, ten behoeve van alle andere beslagleggers strekt, zodat latere 
beslagleggers mede kunnen profiteren van wat door de eerste beslaglegger 
aan vermogensbestanddelen van de schuldenaar is geblokkeerd; men zie 
H.R. 10 april 1964, N.J. 1965, 32. Daarmee zal derhalve ook bij de 
verdeling van de opbrengst naar het nieuwe recht rekening moeten 
worden gehouden. 

Bij tweede en volgende beslagen die onder het nieuwe recht zijn 
gelegd, gaat het echter anders, zo kan bij voorbeeld een betaling die vóór 
het door hen gelegde beslag, maar na het eerste beslag is verricht, door 
de derde aan deze beslagleggers tegengeworpen worden. Het voormelde 
arrest uit 1964 is immers gegrond op de gedachte dat hier sprake is van 
een figuur in de trant van oppositie tegen afgifte van kooppenningen, die 
in het nieuwe recht onbekend is, terwijl in aansluiting daarop dan ook een 
regel als het huidige artikel 754 lid 1 in het nieuwe recht niet voorkomt. 
Deze beslagleggers kunnen van dit artikel dan ook niet profiteren, noch in 
het geval van artikel 19 lid 1 noch in dat van artikel 19, lid 2. Deze 
uitkomst strookt met artikel 19, tweede lid, tweede zin, slotzinsnede. 

Artikel 20. Dit artikel maakt mogelijk om terstond op alle beslagen, 
onverschillig of zij voor of na de inwerkingtreding van de wet gelegd zijn, 
de nieuwe doorhalingsregeling toe te passen die aanzienlijk eenvoudiger 
is dan die van het huidige recht. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 528, nr. 3 15 



Artikel 21. Dit artikel stelt in zijn eerste lid buiten twi j fe l dat, indien 
krachtens de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek op de executie 
door een pand- of hypotheekhouder het nieuwe recht van toepassing is 
- in beginsel geregeld in het B W . - ook de daarmee verband houdende 
bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering toepassing 
vinden. Voor executie door een pandhouder denke men daarbij mede aan 
de artikelen 461a en 496 Rv., die in het huidige recht geen tegenhanger 
hebben. Een hypotheekhouder kan na het in werking treden van de wet 
volgens de nieuwe artikelen 508, 509 en 544 de executie overnemen, 
met dien verstande dat de in artikel 508 bedoelde gekozen woonplaats 
op één lijn moet worden gesteld met de gekozen woonplaats, bedoeld in 
het huidige artikel 508. 

Het tweede lid bevat een uitzondering op artikel 18 lid 4 , die samenhangt 
met het huidige stelsel van zuivering, waartoe het initiatief van de koper 
moet uitgaan en dat word t geregeld in de artikelen 1256 e.v. B W . op een 
wijze die met de nieuwe regels in Rv. niet is te verenigen. De vraag of 
krachtens artikel 116 van de Overgangswet de artikelen 3 .9 .4 .16-19 van 
Boek 3 van toepassing zijn, is derhalve mede beslissend voor de vraag 
naar welk recht in dit geval een eventuele rangregeling dient plaats te 
vinden. 

Artikel 22. Dit artikel bevat voor een executie tot afgifte of ontru iming, 
geregeld in de nieuwe artikelen 491 e.v. en 555 e.v. Rv., een regel die 
vergeli jkbaar is met wat in artikel 19 omtrent executie door een beslag-
legger is bepaald en in de artt. 110 en 116 Overgangswet omtrent de 
executie door een pand- of hypotheekhouder. 

Artikel 23. Dit artikel houdt tot een nader te bepalen t i jdst ip het 
huidige recht, voor zover nodig in stand voor schepen, luchtvaartuigen en 
octrooien en de beperkte rechten daarop, zulks omdat thans nog niet 
zeker is dat de aanpassing van de regeling betreffende beslag op een 
executie van zodanige goederen t i jdig aan het nieuwe recht zal zijn 
aangepast. Dit hangt samen met de vraag wanneer het desbetreffende 
deel van Boek 8 in werking zal t reden, respectieveli jk wanneer de in 
voorbereiding zijnde aanpassing van de Rijksoctrooiwet gereed is. 

Artikel24. Ingevolge artikel 1 50 van de Overgangswet zullen bestaande 
grondrenten in stand bli jven. Het is wenseli jk met het oog daarop ook 
enkele bepalingen betreffende de executie van grondrenten te handhaven. 
Het onderhavige artikel voorziet daarin. De artikelen 549 en 550 Rv. zijn 
daarbuiten gehouden. Zij zijn moeili jk te verenigen met het nieuwe artikel 
516 Rv. en overigens niet strikt noodzakelijk. 

Artikel 25. Dit art ikel, dat in de lijn ligt van het nieuwe artikel 61 5a Rv., 
bevat een tegel die van belang is voor artikel 74 van de Overgangswet, 
alsook voor de overeenkomstige toepassing daarvan op de bepalingen 
van de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6, waaronder de artikelen 612 e.v. 
zelf. De nieuwe artikelen 613 e.v. zijn derhalve van toepassing op een 
onder het nieuwe recht aangevangen schadestaatprocedure, ongeacht of 
de veroordel ing tot schade op te maken bij staat onder het nieuwe recht 
heeft plaats gevonden en ook ongeacht of afdeling 6.1.9 - volledig - van 
toepassing is. 

Ook de procedure bedoeld in artikel 616 , moet voor de toepassing van 
het overgangsrecht als een afzonderli jke procedure worden beschouwd. 
De aard van dit artikel brengt mee dat daarvoor geen afzonderli jke 
bepaling nodig is. 

Artikel 26. Dit artikel bevat een regel voor verzegeling die buiten twi j fe l 
stelt dat zij volgens de regels van het oude recht moet worden afgewikkeld 
en beëindigd, waarbi j zowel valt te denken aan ontzegeling als aan het 
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geval van de huidige artikelen 677 en 289 («in geval van verschil over 
verzegeling of ontzegeling»). 

De artikelen 677 e.v. zijn krachtens overeenkomstige toepassing van 
artikel 15 van het ontwerp niet van toepassing in geval van een lopende 
verdel ingsvordering. In een na het in werking treden van de wet aange-
spannen procedure kunnen zij worden gehanteerd, ongeacht of daaraan 
een proces-verbaal van zwarigheden is voorafgegaan en of de zwarigheden 
reeds onder het oude recht zijn gerezen. 

Het overgangsrecht betreffende de nieuwe artikelen 700 -767 en 
808a -808h Rv. vloeit voort uit artikel 18 en het daarbij opgemerkte. 

Artikel 27. Ook voor de artikelen 795 -797 is geen bijzondere over-
gangsregel nodig. Uit de aard van deze bepalingen vloeit meestal voort 
dat zij slechts toegepast kunnen worden op een gerechtel i jke bewaring, 
die onder het nieuwe recht is bevolen, of tot stand gekomen. Anders is 
het met de artikelen 797a -797 f Rv., die zonder uitdrukkeli jke bepaling 
krachtens de overeenkomstige toepassing van artikel 70 lid 2 van de 
Overgangswet ook op lopende bewaringen van toepassing zouden 
worden. Te vrezen valt echter dat dit met de huidige regeling moeili jk te 
verenigen zou zijn en daarom tot complicaties zou leiden, mede in 
verband met de niet ondubbelzinnige figuren van gerechteli jke sequestrat ie, 
als bedoeld in de huidige artikelen 1767 e.v. B.W. en het aanstellen van 
een bewaarder bij beslag overeenkomstig de huidige artikelen 4 4 2 , 4 5 0 
en 454 Rv. Daarom is in artikel 27 bepaald, dat de artikelen 797a -797h 
niet van toepassing zijn op een gerechteli jke bewaarneming die vóór het 
in werking treden van de wet is tot stand gekomen of door de rechter 
bevolen. Loopt de procedure tot inbewaringstel l ing nog, dan zal zonder 
bezwaar de nieuwe regeling kunnen worden toegepast. 

Voor de overige wijzigingen in het Wetboek van Burgerli jke Rechtsvor-
dering, en ook voor die in de Wet op de rechterli jke organisatie, zijn geen 
bijzondere regels nodig. 

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht 

Het Wetboek van Strafrecht wordt gewijzigd in Hoofdstuk III, artikel I 
van het zevende gedeelte van de Invoeringswet (w.o. 1 7 896). 

Voor speciale regels van overgangsrecht is, naast de algemene van 
artikel 1 van dit wetboek en artikel 16 van de Grondwet geen plaats. 

Titel 5. Overgangsbepalingen in verband met de wijziging van het 
Wetboek van Strafvordering 

Het Wetboek van Strafvordering wordt gewijzigd bij Hoofdstuk III, 
artikel II , van het zevende gedeelte van de Invoeringswet (w.o. 17 896). 

De wijzigingen kunnen in het algemeen zonder bezwaar onmiddel l i jk 
gaan werken. 

Artikel28. Het is uit praktische overwegingen wenseli jk het nieuwe 
vierde lid van artikel 552a te beperken tot klaagschriften die na de 
inwerkingtreding worden ingediend. 

Titel 6. Overgangsbepalingen in verband met de wijziging van de 
Faillissementswet 

De aanpassing van de Faill issementswet is te vinden in het eerste 
gedeelte van de Invoeringswet. 

De Overgangswet bevat enige bepalingen die van belang zijn voor 
fai l l issement en, ten dele, voor surséance van betal ing. Dit zijn de 
artikelen 86 lid 5 betreffende eigendom tot zekerheid - van overeenkom-
stige toepassing verklaard in artikel 89 lid 2 betreffende het eigendoms-

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985 -1986 , 19 528, nr. 3 17 



voorbehoud - en artikel 117 leden 3 en 4 betreffende de rangorde van 
vorderingen. Voor de problematiek daarvan zij verwezen naar de memorie 
van toel icht ing van wetsontwerp 18 998 op die artikelen. 

Artikel 29. De toepasseli jkheid van vele bepalingen tot wi jz iging van de 
Fail l issementswet kan niet los worden gezien van de vraag in hoeverre de 
nieuwe bepalingen van het Burgerli jk Wetboek van toepassing zijn, 
waaraan de voormelde wijzigingen de Fail l issementswet beogen aan te 
passen. Dit geldt uiteraard voor allerlei terminologische aanpassingen, 
doch ook voor bepalingen als de nieuwe artikelen 35, 35a, 36a, 5 1 , 
5 3 - 5 6 , en de bepalingen betreffende de separatisten (pand- en hypo-
theekhouders, schuldeisers met retentierecht) zowel voor wat betreft de 
wijze van executie t i jdens fai l l issement of surséance als voor wat betreft 
de gevolgen van een dergeli jke executie ten aanzien van omslag in de 
fai l l issementskosten, de afwikkeling van een eventuele rangregeling en de 
taak van de curator daarbij. Een ander voorbeeld is artikel 136 (nieuw): of 
dit van toepassing is dan wel het samenstel van de artikelen 135 en 136 
(oud), hangt daarvan af, of aan de criteria die artikel 2 2 0 Overgangswet 
stelt, ten t i jde van de verif icatie is voldaan. Teneinde hier niet telkens in 
detai lbepalingen te behoeven vervallen, is een algemene regel van deze 
strekking opgenomen in artikel 29 lid 1 . 

Deze geeft evenwel niet een oplossing voor alle wi jz igingen van de 
Fail l issementswet waarvoor geen uitdrukkeli jke andere overgangsbepaling 
is opgenomen. Vaak zal derhalve nog een rol toekomen aan de algemene 
bepalingen van artikel 4 W e t A.B. en van artikel 1 lid 2 van het onderhavige 
ontwerp. 

Zo zal het nieuwe artikel 4 lid 2 Fw. slechts toepassing kunnen vinden 
op fai l l issementsaanvragen onder het nieuwe recht, terwij l pas na het in 
werking treden daarvan artikel 7 en de nieuwe tweede zin van artikel 1 6 
lid 2 Fw. voor toepassing in aanmerking zullen komen. 

De aan artikel 33 lid 2 toegevoegde zinnen zullen werking hebben, 
indien het fai l l issement na het in werk ing treden van de wet eindigt. 

Art ikel 35b zal om vergeli jkbare redenen niet van toepassing zijn dan 
in geval de vervulling van de voorwaarde of het verschijnen van de 
t i jsbepaling onder het nieuwe recht plaatsvindt. 

Artikel 30. Artikel 36 Fw. (nieuw) bevat een bepaling van verlenging 
van verjaring die in de plaats van sluit ing komt. Conform artikel 121 lid 1 
Overgangswet bestaat hier reden tot afwijking van de algemene regel van 
artikel 73 Overgangswet: het verdient de voorkeur ook voor lopende 
fai l l issementen de nieuwe regel terstond in te voeren en zijn werking niet 
een jaar uit te stellen. 

Artikel 31. De nieuwe artikelen 37 , 37a en 38 Fw. zijn afgestemd op de 
nieuwe regeling van de ontbinding van overeenkomsten van de artikelen 
6 .5 .4 .6 -20 van Boek 6, waarvan de toepasseli jkheid word t bepaald door 
artikel 182 van de Overgangswet. Dat artikel brengt mee dat na het in 
werking treden van de wet nog de ontbindingsregel ing van het oude recht 
van toepassing kan zijn, omdat het gaat om een tekortschieten in de 
nakoming van de overeenkomst, dat van voor dat in werking treden 
dateert. Met het oog op dat geval handhaaft artikel 31 in zoverre ook de 
huidige artikelen 37 en 38 Fw. en voor de overeenkomstige situatie 
t i jdens surséance de huidige artikelen 236 en 237. Deze regel vertoont 
overeenkomst met het voorgestelde artikel 29, maar is niettemin duide-
li jkheidshalve opgenomen, omdat het nieuwe artikel 37 niet meer als een 
vorm van ontbinding is ingekleed, maar veeleer een vervaltermijn ter zake 
van de vordering tot nakoming van de curator c.q. de bewindvoerder en 
de schuldenaar bevat, die zich ook los van een eventuele nieuwe ontbin-
dingsregeling laat denken. 
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De bevoegdheid tot verniet iging van anterieure rechtshandel ingen uit 
hoofde van de artikelen 4 2 - 4 7 komt aan de curator vanaf het t i jdst ip, 
gelegen één jaar na de inwerkingtreding der wet toe, uiteraard als het 
fai l l issement dan nog loopt: zie artikel 80 Overgangswet, van overeen-
komstige toepassing krachtens artikel 1 lid 2 van het ontwerp. Er zij op 
gewezen dat deze regel afwijkt van die, opgenomen in wetsontwerp 
16 631 (wijziging van bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de 
Fail l issementswet in verband met de bestr i jding van misbruik van rechts-
personen), welke de oude tekst van de artikelen 43 en 45 Fail l issementswet 
eerbiedigt in lopende fai l l issementen. De thans voorgestelde regel van 
uitgestelde werking past evenwel in het overgangsrecht voor de invoering 
van de Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. 

De nieuwe artikelen 60c, 60d en 63a van de Fail l issementswet bevatten 
bevoegdheden van de curator, de schuldeisers en de rechter-commissar is 
die van het in werking treden van de wet af in lopende fai l l issementen 
kunnen worden toegepast. 

Titel 7. Overgangsbepalingen in verband met de wijziging van andere 
wetten 

Algemeen 
De hier bedoelde wet ten zijn die waarin de Invoeringswet, zevende en 

volgende gedeelten, aanpassingen aanbrengt buiten de wetboeken en de 
Fail l issementswet. In het algemeen zijn deze aanpassingen van beperkt 
materieel belang. Ten dele zijn zij van redactionele aard, ten dele moest 
het wettel i jk systeem worden afgestemd op het nieuwe B.W. of het 
nieuwe beslagrecht. Na een artikel van meer algemene aard - artikel 32 -
volgt nog een beperkt aantal bijzondere artikelen. De overgangsrechtel i jke 
gevolgen van de aanpassingen van de bedoelde wet ten behoeven 
overigens geen brede bespreking, en er bestaat dan ook slechts hier en 
daar aanleiding daarop iets dieper in deze memorie in te gaan. Van 
algemeen belang voor bijzondere executieregelingen in deze wet ten is 
voorts artikel 2. 

In deze memor ie wordt , evenals in de wettekst, na artikel 32 in de 
onderhavige t i tel de volgorde van de Invoeringswet vanaf Hoofdstuk IV 
van het zevende gedeelte op de voet gevolgd. 

Artikel32. Het hoofddoel van de aanpassing van andere wet ten bij de 
Invoeringswet is, deze wet ten naar terminologie en jur idische construct ie 
af te s temmen op de nieuwe Boeken 3, 5 en 6 B.W. Dit betekent dat in de 
nieuwe tekst van die wet ten telkens, hetzij door enkele verwi jz ing, hetzij 
anderszins, word t teruggegrepen naar de bepalingen van het nieuwe 
wetboek. Tot die bepal ingen behoren evenwel ook regels die krachtens 
de Overgangswet nieuw Burgerli jk Wetboek of de Invoeringswet voor 
bepaalde rechtsverhoudingen in het geheel niet of pas na enige t i jd zullen 
gaan gelden. Het onderhavige artikel strekt er nu toe alsdan evenmin van 
toepassing te verklaren de wettel i jke bepalingen die op deze regels 
steunen; in plaats daarvan blijft het oude recht gelden: artikel 68 lid 2 
Overgangswet jo artikel 1 lid 2 van het ontwerp. De strekking is derhalve 
dezelfde als die van artikel 29 . Met een voorbeeld moge dit worden 
verduideli jkt. 

Art ikel XVIII van het achtste gedeelte der Invoeringswet verklaart in 
artikel 1 23b der Ambtenarenwet , tweede zin, de artikelen 3 .11 .16-20b 
van overeenkomstige toepassing. Bij artikel 3.11.16 behoort echter de 
overgangsbepal ing van artikel 120 Overgangswet, die het oude recht 
omtrent stui t ing der verjaring eerbiedigt voor feiten voorgeval len vóór de 
inwerkingtreding. Dit artikel 120 zal nu ingevolge artikel 32 evenzeer 
gelden als overgangsregel bij het nieuwe artikel 123b Ambtenarenwet . 
Hetzelfde geldt voor de overeenkomstige toepassing van 
artikel 121 Overgangswet, dat betrekking heeft op verlenging van 
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verjaring. (Op de eerste zin van artikel 123b die een verjaringstermijn 
bevat, is artikel 73 Overgangswet van toepassing, en wel via artikel 1 lid 2 
van het onderhavige ontwerp.) 

Artikel 33. Het ligt voor de hand om voor de overgangsregeling inzake 
reeds vóór de inwerkingtreding gelegde beslagen uit hoofde van een 
auteursrecht (zevende gedeelte Invoeringswet, artikel II van Hoofdstuk 
IV) aansluiting te zoeken bij die welke krachtens artikel 18 in het algemeen 
voor beslagen gelden. 

In artikel III van Hoofdstuk IV van het zevende gedeelte van het 
ontwerp der Invoeringswet wordt voorgesteld de Wet op het Notarisambt 
op vele punten te wijzigen. Voor zover deze wijzigingen voor het over-
gangsrecht van enig belang zijn, betreffen zij een verandering in de 
vereisten, aan notariële akten te stellen en in daarmee samenhangende 
verplichtingen van de notaris, en voorts een regeling van de verklaring 
van erfrecht. De nieuwe regeling van de vereisten is in sommige opzichten 
soepeler dan de oude - zo vervalt de aanhef van artikel 24 lid 1, vervallen 
sommige vereisten in artikel 26 en brengen ook de artikelen 28 en 29 
versoepeling - , in andere opzichten is zij strenger - zo legt artikel 32 de 
notaris een onderzoeksplicht op. Deze wijzigingen hebben niet tot gevolg 
dat een overeenkomstig de geldende wetgeving vóór de inwerkingtreding 
verleden akte haar kracht van authenticiteit verliest - nieuwe, zwaardere 
vereisten werken niet terug; met name blijven rechtshandelingen 
waarvoor een notariële akte is vereist, in zo'n geval als geldig verricht 
gelden. Omgekeerd kan wèl een ongeldigheid ten gevolge van een gebrek 
in zo'n akte in beginsel worden geheeld, als wèl aan de nieuwe vereisten 
is voldaan: artikel 79 Overgangswet, van overeenkomstige toepassing 
verklaard in artikel 1 lid 2. 

De nieuwe regel van artikel 26 lid 3 heeft voor het overgangsrecht geen 
betekenis: zie artikel 78 lid 2 Overgangswet. 

De wijzigingen in artikel 38 zijn slechts van belang voor na de inwer-
kingtreding verleden akten. 

Artikel 34. Artikel 38a derde lid van de Wet op het Notarisambt bevat 
onder meer een regeling van de bewijskracht van verklaringen van 
erfrecht. Deze zal uitsluitend gelden voor zulke verklaringen, die onder 
het nieuwe recht zijn opgemaakt; aldus is in artikel 34 bepaald. 

Met betrekking tot de in dat artikel eveneens genoemde verklaringen, 
bedoeld in een aantal artikelen van de Kadasterwet, zal het overgangsrecht 
bij die wet voor zover nodig regels geven. 

In artikel IV van Hoofdstuk IV Invoeringswet Zevende gedeelte wordt de 
Wet tarieven in burgerlijke zaken gewijzigd. Voor lopende procedures 
zullen de wijzigingen met betrekking tot het vast recht niet van belang zijn 
in de instantie waarin zij verkeren, na het tijdstip waarop de zaak voor het 
eerst ter terechtzitting is uitgeroepen: op dat tijdstip wordt immers het 
recht geheven (art. 2 eerste lid der wet); de latere inwerkingtreding van 
een nieuwe wet brengt daarin geen verandering (art. 70 lid 1 Overgangs-
wet). Zo moet er in het algemeen van worden uitgegaan dat nieuwe 
rechten slechts worden verschuldigd, indien het tijdstip van heffing bij de 
inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen nog in de toekomst ligt. 

Artikel 35. Het nieuwe artikel 21 van de Pachtwet (artikel X lnvoerings-
wet, achtste gedeelte) zal nauw aansluiten bij de artikelen 5.3.9 en 
5.3.12 van Boek 5 B.W. De werking van deze artikelen wordt bij artikel 
157 van de Overgangswet nieuw B.W. drie jaren uitgesteld gedurende 
welke de oude eigenaar nog in de gelegenheid is maatregelen ter 
handhaving van zijn recht te nemen. Het ligt voor de hand deze zelfde 
overgangstermijn voor de pachter in aanmerking te nemen, daar zijn 
recht gewoonlijk dat van de eigenaar zal volgen. 

Voor de overige wijzigingen van de Pachtwet zij herinnerd aan artikel 1 
lid 2, waarin o.m. de artikelen 70 en 182 Overgangswet van overeenkom-
stige toepassing worden verklaard. 
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Artikel XIII van het Achtste gedeelte van de Invoeringswet beoogt 
wijzigingen in de Tijdelijke wet huurkoop onroerend goed. Bij de wijziging 
van artikel 3 zij verwezen naar artikel 80 Overgangswet, bij die van artikel 
4 naar artikel 78 lid 1 van die wet, beide in artikel 1 lid 2 van overeen-
komstige toepassing verklaard. 

Artikel 36. Het artikel houdt in eerbiediging van oude bepalingen van 
de Onteigeningswet, waarvan wijziging wordt voorgesteld bij artikel XV 
van het achtste gedeelte der Invoeringswet. Lid 1 bevat daartoe een 
algemene bepaling die geldt voor het geval de dagvaarding reeds vóór 
het tijdstip van inwerkingtreding is uitgebracht, zulks in overeenstemming 
met de regels die bij eerdere wijzigingen van deze wet zijn gevolgd. 

Lid 2 bevat een bijzondere bepaling voor de onteigening van erfdienst-
baarheden afzonderlijk, welke bij de Invoeringswet voor het vervolg wordt 
afgeschaft. Criterium is hier of reeds vóór de inwerkingtreding overeen-
komstig de oude wet ter inzage is gelegd. Bij sommige vormen van 
onteigening is er meer dan één terinzagelegging vereist; door het woordje 
«of» in de tekst is tot uitdrukking gebracht dat alsdan wordt geëerbiedigd, 
indien de eerste terinzagelegging reeds achter de rug is. Het nieuw 
voorgestelde artikel 44 van de Onteigeningswet bepaalt dat bij de 
schadeloosstelling ter zake van het vervallen van een erfdienstbaarheid 
o.m. rekening moet worden gehouden met een eventuele verwachting 
omtrent wijziging of opheffing; voor reeds bestaande erfdienstbaarheden 
verdient opmerking dat artikel 165 van het ontwerp tot aanvulling van de 
Overgangswet zodanige wijziging beperkt en opheffing uitsluit. 

Bij de artikelen XVI, XVII en XVII van het Achtste gedeelte van de 
Invoeringswet, die de verjaring van vorderingen ten laste van overheidsli-
chamen en ambtenaren enz. betreffen, zij verwezen naar artikel 73 
Overgangswet, van overeenkomstige toepassing verklaard in artikel 1 lid 
2. 

Artikel 37. Lid 1. De artikelen 43-45 van de de Grootboekwet geven 
regels omtrent beslag die zijn afgestemd op die van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. Bij artikel XIX van het ontwerp der lnvoe-
ringswet Boeken 3, 5 en 6 B.W., achtste gedeelte, worden deze bepalingen 
in overeenstemming gebracht met de nieuwe regels van beslag, voorge-
steld bij het ontwerp van die wet, eerste gedeelte (wijziging van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Artikel 18 van het onderhavige 
ontwerp eerbiedigt echter voor lopende beslagen het oude recht; zulk een 
eerbiediging is derhalve ook op haar plaats voor lopende beslagen op 
grootboekinschrijvingen en wat daarmede verband houdt. Vgl. ook artikel 
33 voor beslagen uit hoofde van de Auteurswet. 

Lid 2. De artikelen 46 e.v. Grootboekwet bevatten een regeling 
omtrent het pandrecht op grootboekinschrijvingen. Voor artikel 46 zij 
verwezen naar artikel 117 Overgangswet, dat in artikel 1 lid 2 van 
overeenkomstige toepassing wordt verklaard. De artikelen 48 e.v. hebben 
op de executie van dit pand betrekking. Deze regeling wordt bij bovenge-
noemd artikel XIX in overeenstemming met titel 3.9 gebracht. Het 
ontwerp tot aanvulling van de Overgangswet nieuw B.W. behelst bij 
afdeling 3.9.2 een vijftal artikelen, nl. 107—111. Daarvan hebben de 
artikelen 107 en 111 betrekking op het oude BW., en zijn de artikelen 
108 en 109 rechtstreeks mede op het pandrecht van de Grootboekwet 
van toepassing. Behoefte bestaat daarom slechts aan een bijzondere 
bepaling conform artikel 110. 

Voor artikel 50 lid 2 Grootboekwet - de verdeling van de opbrengst en 
de rangregeling bij executie door een beslaglegger - zie men lid 1 van het 
onderhavige artikel, in het bijzonder in verband met artikel 18 lid 3 van dit 
ontwerp. 

De Wet op het Levensverzekeringsbedrijf - zie artikel XX Invoeringswet 
Achtste gedeelte - bevat bepalingen die op de Faillissementswet zijn 
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afgestemd. Het gewijzigde artikel 56 verwijst naar artikel 36 Fw., het 
- thans ongewijzigd gebleven - artikel 58 verwijst naar de artikelen 236, 
238 en 239 Fw., waarvan de eerste twee wel worden gewijzigd. M.a.w., 
de aangeduide artikelen van de Wet op het Levensverzekeringsbedrijf 
«steunen» op die van de Faillissementswet. Omtrent de artikelen 36 en 
236 Fw. bevatten de artikelen 30 en 31 van het ontwerp bijzondere 
overgangsbepalingen - de eerste verbindt aan artikel 36 Fw. onmiddellijke 
werking, de tweede aan artikel 236 Fw. een zekere eerbiediging van 
oud recht. Ingevolge artikel 32 van het ontwerp zullen deze bepalingen 
ook de werking van de verwijzingen in de Wet op het Levensverzekerings-
bedrijf bepalen. 

Hetgeen omtrent de artikelen 56 en 58 Wet op het Levensverzekerings-
bedrijf is opgemerkt, geldt ook voor artikel 35 Wet toezicht kredietwezen 
- zie artikel XXVII Invoeringswet Achtste gedeelte -, waarin de artikelen 
36 en 234-241 b Fw. van overeenkomstige toepassing worden verklaard. 

Artikel38. Artikel 5 leden 3 en 4 van de Belemmeringenwet Privaatrecht 
- zie art. XLIII achtste gedeelte Invoeringswet - veronderstelt het bestaan 
van beperkte rechten welke niet met name in het Burgerlijk Wetboek 
worden genoemd; op deze rechten verklaart lid 4 overigens vrijwel de 
gehele regeling omtrent het opstalrecht van toepassing. Nu artikel XLIII 
van de Invoeringswet, achtste gedeelte, deze onbenoemde rechten voor 
de toekomst afschaft, en daarbij ook het bovengenoemde lid 4 laat 
vervallen, verdient het aanbeveling om op deze reeds bestaande onbe-
noemde rechten voortaan titel 5.8 van Boek 5 van toepassing te verklaren. 
Voor het overgangsrecht geldt daarvoor dan tevens artikel 171 van de 
Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek. 

Verder dan deze toepasselijkverklaring van titel 5,8 gaat de bepaling 
niet; zo behoeven de in de kadastrale registratie reeds ingeschreven 
«rechten B.P.» niet tot «opstalrechten» te worden vernoemd. 

De oude tekst van artikel 5 lid 4 Belemmeringenwet Privaatrecht sluit 
van de toepasselijkheid van de regeling van het opstalrecht uit artikel 759 
tweede lid (oud) B.W., dat wil zeggen de bevoegdheid van de opstalge-
rechtigde om voor de duur van het opstalrecht erfdienstbaarheden te 
vestigen. Nu de nieuwe tekst het overeenkomstige artikel 5.6.10 tweede 
zin niet uitsluit, kan voor de toekomst die beperking ook wel voor de 
reeds bestaande rechten worden gemist. 

Voor het overgangsrecht is ook het nieuwe artikel 6 lid 2 van de 
Belemmeringenwet Privaatrecht van belang. Deze bepaling laat inschrijving 
van de in het eerste lid genoemde beslissingen in de openbare registers 
toe, en verbindt daaraan de in artikel 3.1.2.7 lid 1 B.W. bedoelde derden-
werking. Een zodanige inschrijving kan ook geschieden met de vóór de 
inwerkingtreding der wet genomen beslissing. Hierop is dan artikel 78 
Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek (rechtstreeks) van toepassing. 

Voor de nieuwe termijnen in de Wegenwet - artikel XLIV Invoeringswet 
Achtste gedeelte - zij verwezen naar artikel 1 lid 2 van het ontwerp jo 
artikel 73 Overgangswet, voor het recht van beklemming naar artikel 150 
van die wet. 

Bij artikel LV van de Invoeringswet Achtste gedeelte wordt de Colporta-
gewet gewijzigd. Op de wijziging van artikel 23 daarvan is artikel 80 
Overgangswet krachtens artikel 1 lid 2 van het ontwerp van overeenkom-
stige toepassing. 

De Visserijwet 1963 wordt aangepast in artikel LXI Invoeringswet 
Achtste gedeelte. Bij de voorstellen omtrent artikel 47 der eerstgenoemde 
wet zie men artikel 150 Overgangswet. 

Bij artikel 16 (nieuw) Coördinatiewet Sociale Verzekering - artikel LVI 
Invoeringswet Achtste gedeelte - zie men artikel 117 Overgangswet, van 
overeenkomstige toepassing verklaard bij artikel 1 lid 2 van het ontwerp. 

Artikel 39. De Mijnwet 1903 (art. XLVIII Achtste gedeelte lnvoerings-
wet) kent een eigen regeling van gerechtelijke verkoop, die is afgestemd 
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op die van de executie van onroerende goederen. Hier doet zich derhalve 
een zelfde probleem van overgangsrecht voor als dat wat in de artikelen 
18 en 33 is geregeld. Het eerste van deze artikelen wordt daarom van 
overeenkomstige toepassing verklaard. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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