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Algemeen 

1. Het doet mij genoegen dat de vaste Commissie voor Justitie in haar 
Voorlopig Verslag de algemene opzet van het ontwerp, in het bijzonder 
ook in zijn verhouding tot het overgangsrecht volgens het elfde gedeelte 
van de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W., ondersteunt. 

2. In het ontwerp van het onderhavige twaalfde gedeelte van de 
Invoeringswet konden indertijd niet meer worden verwerkt de aanpas-
singen die bij het negende en tiende gedeelte inmiddels zijn voorgesteld. 
Enige daarvan verdienen uit een oogpunt van overgangsrecht inderdaad 
nadere beschouwing en op een enkel punt is aanvulling van het ontwerp 
wenselijk gebleken. Aan het slot van deze memorie en van de nota van 
wijziging wordt daarop ingegaan. 

3. Inderdaad is het woord «Voorbereiding» in het intitulé een misslag. 
In de nota van wijziging wordt voorgesteld, het te schrappen. 

Artikelen 

Artikel 1, tweede lid. Met de Commissie ben ik bij nader inzien van 
oordeel dat ook artikel 120 Overgangswet, zoals voorgesteld bij w.o. 
18 998, een probleem regelt dat zich kan voordoen bij verjaringen buiten 
de boeken 3-8 BW. Dienovereenkomstig wordt bij de nota van wijziging 
voorgesteld, ook artikel 120 in het onderhavige lid van overeenkomstige 
toepassing te verklaren. 

Tevens is, ter aanpassing aan de wijziging van wetsontwerp 18 998, de 
verwijzing naar de artikelen 68 lid 2 en 69 veranderd in die naar artikel 
68a. 

Artikelen 3 en 4. Met betrekking tot de door de Commissie gesigna-
leerde discrepantie in de formulering van deze artikelen zij het volgende 
opgemerkt. Voorop moge staan dat een overgangsbepaling niet nodig is 
voor rechtshandelingen die met inachtneming van de voorschriften van 
de artikelen 87 en 88 van Boek 1 BW vóór de inwerkingtreding der wet 
zijn geschied, evenmin als dat het geval is voor rechtshandelingen, 
conform artikel 97 van dat Boek: deze handelingen zijn geldig en blijven 
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dat, evenals overigens geldig verrichte rechtshandelingen die door deze 
artikelen (nog) niet werden bestreken (vgl. artikel 79 Overgangswet 
volgens de Nota van wijziging op het elfde gedeelte van de lnvoe-
ringswet). Ook is zulk een overgangsbepaling niet nodig voor handhaving 
van de aansprakelijkheid die artikel 1:87 op beide echtgenoten heeft 
gelegd (zie artikel 69 Overgangswet volgens de genoemde Nota van 
wijziging). Materieel verschil bestaat tussen de formulering van beide 
artikelen derhalve niet. Het verschil in formulering is te verklaren uit een 
omstandigheid van ondergeschikte betekenis. De artikelen 97 en 98 
verhouden zich tot elkaar als norm en sanctie, en daarop is de formu-
lering van artikel 4 afgestemd. De artikelen 88 en 89 staan in dezelfde 
verhouding tot elkaar, maar aan de norm van artikel 87 beantwoordt niet 
een in deze reeks artikelen vervatte sanctie; alleen daarom bestond hier 
behoefte aan een inkleding van artikel 3, die iets van die van artikel 4 
verschilt. 

Artikel 9. Artikel 30 lid 2 van Boek 2, zoals dat nu nog luidt, stelt 
degene die een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid door een 
rechtshandeling verbindt, naast haar aansprakelijk. De nieuw voorge-
stelde tekst legt die aansprakelijkheid in de eerste plaats op de 
bestuurders en vervolgens op ex-bestuurders - ook als zij de rechtshan-
deling niet zelf hebben verricht ~ en alleen subsidiair op andere personen 
die de handeling wel zelf verrichten. 

De nieuwe eerste en tweede zin van het lid scheppen dus een aanspra-
kelijkheid voor bestuurders en voormalige bestuurders, die tevoren niet 
bestond. Ingevolge artikel 70 Overgangswet volgens w.o. 18 998 - sinds 
de nota van wijziging nu artikel 69, aanhef en onder d - komt deze 
nieuwe aansprakelijkheid evenwel niet te rusten op bestuurders en 
oud-bestuurders van de bedoelde verenigingen, indien de rechtshande-
lingen reeds vóór de inwerkingtreding van de nieuwe bepaling was 
verricht. Anderzijds worden de personen die nu aansprakelijk zijn, van die 
aansprakelijkheid niet ontlast. 

Artikelen 15, 16 en 17. Terecht constateert de commissie dat ten 
aanzien van het procesrecht het uitgangspunt voor het overgangsrecht 
niet onmiddellijke werking, doch eerbiediging van het oude recht is, en 
dat hier een verschil bestaat met de onmiddellijke werking voor het 
materiële recht, ook voor zover dat in lopende gedingen toepassing kan 
vinden. In de memorie van antwoord op w.o. 18 998, ad artikel 74, is 
reeds op dit verschil ingegaan. Tegenover de, door de Commissie gerele-
veerde, argumenten van Stein om ook voor het procesrecht van onmid-
dellijke werking uit te gaan, zou ik het volgende willen opmerken. 

Voorop moet worden gesteld dat de vraag welke regel hier tot hoofd-
regel wordt gekozen, waarop vervolgens de door die keuze nodig 
geworden uitzonderingen moeten worden aangebracht, uiteindelijk een 
technische kwestie is, die voor het materiële resultaat geen verschil 
behoeft te maken. De keuze zal in hoofdzaak worden bepaald door wat 
het duidelijkst en het meest overzichtelijk voorkomt. 

In dit verband verdient om te beginnen aandacht dat ook Stein, zoals 
de Commissie heeft aangestipt, niet alle regels van procesrecht gelijk wil 
behandelen. In het bijzonder voor de belangrijke groep van bepalingen 
ter zake van wat hij de «procesgrondslagen» noemt, meent ook hij dat 
het oude recht eerbiediging behoeft. Daarbij denkt hij voornamelijk aan 
de bevoegdheid van de rechter, de aard van het geding en de rechtsmid-
delen tegen de uitspraak, maar een nauwkeurige afgrenzing geeft hij niet 
en deze lijkt ook moeilijk aan te brengen. 

Dit doet reeds direkt de vraag rijzen of de overgangsregel die voor 
deze, in de onderhavige invoeringswet omvangrijke groep gevallen op 
haar plaats is, niet reeds daarom de hoofdregel moet zijn. 
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Maar van nog meer belang is wollicht het volgende. De voorstellen van 
Stein vinden hun grond - kort gezegd - hierin dat hij, op praktische 
gronden, aan de vervanging van verouderde regels van procesrecht door 
nieuwe regelingen zo snel mogelijk werking wil geven. Deze op zichzelf 
begrijpelijke overweging kan echter vaak niet doorslaggevend zijn, omdat 
het, zoals hierna zal blijken, bij de bepalingen van procesrecht, waarvan 
het overgangsrecht nu aan de orde is, dikwijls gaat om voorschriften die 
naar hun aard alleen tot toepassing kunnen komen in samenhang met 
bepalingen van materiële aard in de Boeken 3, 5 en 6 zelf, die krachtens 
de daarvoor al opgestelde overgangsregels niet in een op het tijdstip van 
inwerkingtreding lopend geding aan de orde kunnen komen, bijv. omdat 
het om een geheel nieuwe rechtsfiguur gaat of omdat die regels, zoals 
bij wanprestatie, oud materieel recht eerbiedigen. Daar komt bij dat men 
er rekening mee moet houden dat wijziging van procesrecht in een 
lopende procedure hinderlijk kan zijn en mogelijk ook slecht past in het 
procesverloop zoals dit zich tot aan de inwerkingtreding heeft 
ontwikkeld, een aspekt waarvoor ook reeds in de memorie van antwoord 
op wetsvoorstel 18 998, bij artikel 74, aandacht is gevraagd. Tenslotte is 
nog van belang dat veel van de onderhavige wijzigingen in het proces-
recht louter terminologisch van aard zijn en daarom uit een oogpunt van 
overgangsrecht zelfstandige betekenis missen. 

Het is tegen de achtergrond van deze overwegingen dat het in het 
ontwerp gekozen stelsel, waarvan artikel 15 de hoofdregel bevat, moet 
worden gezien. Het voorgaande sluit in dat de wenselijkheid van dit 
stelsel slechts kan worden beoordeeld in het licht van de procesrechte-
lijke voorschriften die in de onderhavige invoeringswetgeving werkelijk 
aan de orde zijn. 

Duidelijkheidshalve zullen daarom deze voorschriften - met weglating 
van enkele die ter aanpassing aan de z.g. «stofkamoperatie» bij de 
bezemwet nog zullen vervallen - hierna nog eens de revu passeren, 
telkens met een korte samenvatting van wat in dit verband van belang is. 
Daarbij zal blijken dat slechts op enkele punten aanleiding tot enige 
bijsturing bestaat. 

1. Artikel 4 betreft alleen de terminologie. 

2. Artikel 12a laat zich slechts toepassen als de wet oproeping van 
een derde voorschrijft (3.8.17, 3.9.2.6, 5.3.10b, 5.7.1.7). Uit artikel 74 
Overgangswet volgt dat deze laatste voorschriften niet voor lopende 
procedures gelden; zij betreffen trouwens ook de procesgrondslag. 

3. Artikel 14; zie overgangsregel van artikel 16. 

4. De artikelen 17, 19 en 30 betreffen alleen de terminologie. Artikel 
17 betreft, voor zover gewijzigd, trouwens ook geen procesrecht, een 
geval dat zich vaker voordoet. 

5. De artikelen 52-54; zie overgangsregel van artikel 17, dat ook het 
overgangsrecht voor de artt. 351, 352, 405 en 406 bevat. Voor de, met 
de artikelen 52-54 samenhangende, terminologische wijzigingen van de 
artikelen 80, 82 lid 2, 86, 335 lid 2 en 404 lid 1 is geen overgangsregel 
nodig geacht. Zonder meer onmiddellijke werking past niet; zij kunnen 
immers slechts in de nieuwe redactie gelden, voor zover het nieuwe 
artikel 52 is toegepast. 

6. Artikel 56 lid 5 (opvolger van het huidige, nimmer toegepaste 
artikel 615) kan onmiddellijk werken. Het is immers een nieuwe 
procedure, in te leiden met een verzoekschrift. Zie ook de overgangsregel 
van artikel 25. 
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7. De artikelen 57 lid 6, 57a en 57b kunnen slechts tot toepassing 
komen als dat ook met artikel 6.1.9.2 lid 2 het geval is. De memorie van 
toelichting p. 87 op w.o. 18 998 gaat ervan uit dat dit slechts in nieuwe 
procedures kan in verband met de artikelen 69, 173 en 182 Ow. 

Wel is in HR 3 april 1987, NJ 1988, 275, inmiddels op artikel 6.1.9.2 
geanticipeerd; voor zo'n geval ligt anticipatie ook op de onderhavige 
procesrechtelijke artikelen door analogische toepassing voor de hand. 

8. Artikelen 58 en 64 betreffen alleen de terminologie, artikel 64 
betreft bovendien geen procesrecht. 

9. Artikelen 70 en 71 strekken tot aanpassing aan de verplichting tot 
vrijwaring, zoals deze is geregeld in de artikelen 7.1.2.5 en 6 betreffende 
koop, onderscheidenlijk in artikel 3.7.1.16 betreffende de verdeling van 
een gemeenschap. Deze bepalingen van materieel recht, die althans ten 
dele nieuw zijn, zullen in lopende procedures niet voor toepassing in 
aanmerking komen. 

10. Artikel 80; zie hiervoor sub 5. De kwestie betreft bovendien geen 
procesrecht, maar de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging. 

11. Artikelen 82 lid 1 en 84 lid 1. Hier gaat het om de vraag wanneer 
een verstekvonnis geacht moet worden tenuitvoergelegd te zijn, van 
belang voor de vraag of het verzet nog kan worden ontvangen (artikel 81 
lid 2). Dit is in de zienswijze van Stein (p. 202, sub c) een kwestie die tot 
de procesgrondslagen behoort. Ook hier is dus de hoofdregel van artikel 
15 niet misplaatst. 

12. Artikelen 96, 98, en 99 lid 2 : alleen terminologie. 

13. Artikelen 123 en 124. Artikel 123 betreft de procesgrondslag. 
Volgens de overgangsregel van artikel 22 is bij toewijzing krachtens 
artikel 123 onder het nieuwe recht op de tenuitvoerlegging niet artikel 
124, maar zijn de artikelen 555 e.v. van toepassing. Artikel 124 betreft 
immers geen procesrecht, maar de executie. De kwestie is praktisch 
vrijwel zonder belang, nu de bepaling aan de gewone executieregels 
slechts enkele antiquiteiten toevoegt (executie «op de minuut» komt niet 
meer voor). 

14. Artikel 125k lid 4 dient van toepassing te zijn voor zover artikel 
1286 lid 3 nog tot toepassing kan komen; zie de artikelen 69, 173 en 
182 Ow. Onmiddellijke werking past dus niet. Wel bestaat er behoefte 
aan een bepaling die artikel 125k lid 4 ook in onder het nieuwe recht 
verzochte betalingsbevelen eerbiedigt, voor zover de rentevordering nog 
op artikel 1286 berust; zie het voorstel onder D in de nota van wijziging. 

15. Artikel 125w. alleen terminologie. 

16. Artikelen 126-132 betreffen de procesgrondslagen. Voor zover 
het om «bezitsacties» gaat: deze komen in de praktijk niet voor, nu het 
kort geding hun functie heeft overgenomen. 

17. Artikelen 149 en 152: alleen terminologie. 

18. De schrapping van artikel 153 tweede zin betreft geen proces-
recht, maar de werking van een rechterlijke uitspraak naar materieel 
recht. Zij heeft dus onmiddellijke werking; artikel 6.1.6.21 is van 
toepassing, evenals artikel 616 Rv. 
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19. Artikel 250 is alleen van belang zolang er nog geen conclusie van 
antwoord in eerste aanleg is. Aan het vervallen van de uitsluiting van een 
vordering in reconventie in bezits- en executiegeschillen in lopende 
procedures lijkt reeds daarom geen reële behoefte aanwezig. Trouwens, 
beide soorten geschillen worden in de praktijk in kort geding berecht. 

20. Artikelen 271 en 280 betreffen alleen de terminologie. 

2 1 . De wijziging van artikel 289 hangt samen met het nieuwe artikel 
438; zie ook artikel 354, 420 lid 2 en 991. Het gaat hier om de proces-
grondslagen, althans voor zover het artikel 438 lid 1 en lid 2, eerste zin, 
en leden 4 en 5 betreft; zie ook hierna onder 27. 

22. Artikelen 293 en 835. Er bestaat geen bezwaar tegen om in 
artikel 1 7 lid 1 achter «artikelen 52 tot en met 55» in te voegen: 293 en 
835; aldus het voorstel onder C in de nota van wijziging. 

De wijziging van artikel 397 heeft geen materiële betekenis. 

23. Artikel 303 valt onder de overgangsregeling van artikel 18. 

24. De wijziging van artikel 324 heeft geen materiële betekenis, nu het 
«verzoek tot boedelafstand» de gerechtelijke boedelafstand betreft, die 
al in 1896 (nieuwe Faillissementswet) is vervallen (artikelen 709-720 
oud). 

25. Artikelen 354 en 420 lid 2 betreffen procesgrondslagen; zie 
hiervoor sub 2 1 . 

26. Ook bij de artikelen 429c-429q gaat het om wijzigingen die de 
procesgrondslagen betreffen of niet los kunnen worden gezien van wijzi-
gingen betreffende de procesgrondslagen. 

27. Artikel 438 bevat een processuele regeling die zelf niet deel 
uitmaakt van een lopend beslag, zodat artikel 15, en niet artikel 18, hier 
van toepassing is. De regels van artikel 438 leden 1, 2 eerste zin, 4 en 5 
gelden derhalve voor elk executiegeschil dat na de inwerkingtreding der 
wet aanhangig wordt gemaakt; op lopende geschillen zijn deze 
bepalingen daarentegen blijkens artikel 15 niet van toepassing. Rest nog 
de vraag of in een lopend executiegeschil toepassing moet worden 
gegeven aan artikel 438 leden 2, tweede, derde en vierde zin en lid 3. 
Die bepalingen zullen voornamelijk voor de eerste aanleg in kort geding 
van belang zijn, zodat een bijzondere regeling voor lopende procedures 
slechts van geringe betekenis kan zijn. Het is daarom beter lopende kort 
gedingen niet met overgangsproblemen ter zake van artikel 438 leden 2 
en 3 te belasten, waarvoor bovendien nadere regels nodig zouden zijn. 
Te bedenken valt ook dat lid 3 ervan uitgaat dat de vordering meer omvat 
dan naar huidig recht in kort geding gevraagd kan worden c.q. gevraagd 
pleegt te worden. 

28. Artikelen 658-676; zie de overgangsregel van artikel 26 en 
hetgeen hierna bij dat artikel zal worden aangetekend. 

29. De artikelen 677-678 en 680zijn afgestemd op de regeling van 
titel 3.7. Daarop in een lopende, op het huidige recht afgestemde 
procedure overstappen zou tot complicaties leiden, die moeilijk in 
overgangsregels zijn op te vangen. 

Artikel 679 betreft een afzonderlijke procedure; het verzoek kan 
onmiddellijk na inwerkingtreding van het nieuwe recht worden gedaan. 
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30. Artikelen 795-797f; zie de overgangsregel van artikel 27 en 
memorie van toelichting daarbij. 

3 1 . Voor het vervallen van artikel 835 geldt hetzelfde als voor dat van 
artikel 293; zie hiervoor sub 22. 

32. Artikelen 839, 845 en 852 : alleen terminologie. 

33. Het vervallen van artikel 988 lid 1 , tweede zin heeft geen 
materiële betekenis, nu het nieuwe artikel 430 hetzelfde zegt. Evenmin 
heeft de wijziging van artikel 998 dat. 

34. Over artikel 991 zie hiervoor sub 21. 

Naar uit het bovenstaande moge blijken, vormt het geheel van de 
artikelen 15-17a aldus een bevredigend stelsel, dat voor de rechtstoe-
passer concreter en doorzichtiger is dan een systeem, zoals door Stein 
voorgesteld, dat uitgaat van de onmiddellijke werking ook van proces-
rechtelijke voorschriften, maar waarop dan algemeen geformuleerde 
uitzonderingen en uitzonderingen op uitzonderingen moeten worden 
gemaakt. 

Artikel 18. 1. De Commissie vraagt mijn oordeel over een aantal 
voorstellen van Stein met betrekking tot de overgangsregeling bij beslag. 
Ten aanzien van die voorstellen wordt het volgende opgemerkt: 

a. Voorop moet worden gesteld dat het geheel in overeenstemming is 
met het stelsel van het ontwerp dat een na de invoering begonnen 
«executie» geheel wordt beheerst door de nieuwe wet, ook al is de titel 
onder de oude wet verkregen. Het overgangsrecht behoeft voor een 
dergelijk geval geen regel te geven, nu het hier niet om iets als een 
«lopende» executie gaat. Bovendien moet worden bedacht dat de 
maatregelen die voor de executie van een vonnis of andere titel nodig 
zijn, in het bijzonder wanneer het gaat om de verplichting tot betaling 
van een geldsom, niet één geheel vormen, maar uiteenvallen in de 
verschillende maatregelen die nodig zijn om op goederen van een 
bepaald soort verhaal te nemen, telkens ingeleid door een beslag met 
inachtneming van de ter zake van die goederen voorgeschreven formali-
teiten. De overgangsregels van de artikelen 18-20, 23 en 24 zijn dan ook 
geschreven voor de afzonderlijke beslagen en de afwikkeling daarvan, 
uitmondend in executoriale verkoop en/of rangregeling. Dit brengt mee 
dat, ook indien uit hoofde van een executoriale titel al voor de inwerking-
treding van de nieuwe wet beslagen zijn gelegd, - en derhalve van een 
«lopende» executie zou kunen worden gesproken - niettemin op uit 
hoofde van diezelfde titel gelegde beslagen het nieuwe recht van 
toepassing is, terwijl bovendien krachtens de artikelen 18 leden 3 en 4 
ook in geval van eerder gelegde beslagen de executoriale verkoop, 
onderscheidenlijk rangregeling nog zeer wel door nieuw recht beheerst 
kunnen worden. 

Voor het geval van de zg. reële executie - waarbij het niet om 
geldschulden gaat- , bevat artikel 22 voorts een afzonderlijke regel van 
overgangsrecht, die geheel met de door Stein voorgestelde hoofdregel 
overeenstemt. 

b. Tegen deze achtergrond kan niet anders worden gezegd dan dat 
ook voor de artikelen 430-438a geen andere overgangsregel geldt dan 
Stein kennelijk voor ogen staat. De artikelen 430-436 hebben - kort 
gezegd ~ betrekking op de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging of het 
leggen van beslag. Uit het voorgaande vloeit voort dat deze onmiddellijk 
werken. Artikel 437 bevat een bepaling die uitsluitend bepaalde 
voorschriften van overeenkomstige toepassing verklaard en volgt 
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derhalve het overgangsrecht dat voor die voorschriften geldt. Artikel 438 
valt buiten het eigenlijke executierecht; het bevat immers een regeling 
omtrent «gedingen», die derhalve door artikel 15 wordt beheerst; het 
kwam dan ook reeds bij voorgaande artikelen, onder 27, ter sprake. 

Artikel 438a, ten slotte, betreft de werking van een gekozen 
woonplaats in verband met de bevoegdheid om daar exploiten uit te 
brengen. Dit gevolg van de gekozen woonplaats wordt beheerst door de 
hoofdregel van onmiddellijke werking. 

c. Bij de zienswijze van Stein met betrekking tot de artikelen 700-710 
dient in de eerste plaats te worden aangetekend dat zij niet alle conser-
vatoir beslag betreffen. Zo betreft artikel 710 onderbewindstelling. Nu 
deze figuur naar huidig recht in deze vorm niet bestaat, zal eerst na het 
in werking treden van de nieuwe wet toepassing daarvan kunnen worden 
gevorderd. Hetzelfde geldt voor de nieuwe vorm van gerechtelijke 
bewaring van artikel 709, die niet gezegd kan worden de «afwikkeling» 
van het beslag te betreffen, al kan de inbewaringstelling slechts plaats 
vinden als tevens beslag is gelegd. Artikel 18 lid 1 belet derhalve niet om 
ook ter zake van een onder het oude recht in conservatoir beslag 
genomen zaak verlof tot inbewaringstelling te verzoeken. 

De artikelen 700-704, 707 en 708 lenen zich voorts niet voor 
toepassing op reeds gelegde beslagen, aangezien zij in beginsel de 
voorwaarden waaronder of de wijze waarop beslag kan worden gelegd, 
regelen. Voor wat betreft de huidige eis van vanwaardeverklaring, moge 
worden verwezen naar wat onder d en e zal worden opgemerkt. 

Artikel 705 bevat, evenals artikel 438 waarnaar het verwijst, een 
regeling van «gedingen», die door de overgangsregel van artikel 15 
wordt beheerst. Artikel 706 bevat een regel die bestemd is voor de 
gevallen waarin door het nieuwe recht de vanwaardeverklaringseis is 
vervallen. Hier is derhalve de voor dit vervallen geldende overgangsregel 
van toepassing; zie artikel 18 lid 1 en hierna onder d en e. 

d. Het verdient geen aanbeveling een regel op te nemen, volgens 
welke een verplichting tot het instellen van een vordering tot vanwaarde-
verklaring vervalt, indien de daarvoor onder het oude recht geldende 
termijn van acht dagen op het tijdstip van de inwerkingtreding nog niet 
was verstreken, in dier voege dat dan artikel 700 lid 3 van toepassing 
wordt. Dit zou een afzonderlijke regeling eisen voor de zeer beperkte 
groep van gevallen waarin minder dan acht dagen vóór de inwerking-
treding beslag is gelegd. Nu het beslag, dat met toepassing van het oude 
recht is gelegd, in deze opzet, althans in belangrijke opzichten, naar 
nieuw recht zou moeten worden afgewikkeld, zou in een aantal compli-
caties moeten worden voorzien, wat tot regels zou leiden, die juist door 
hun uitzonderlijk karakter gemakkelijk over het hoofd zouden kunnen 
worden gezien of verwarring veroorzaken. 

Wel is het echter wenselijk voorgekomen enige nadere regels te geven 
voor het geval dat op het tijdstip van het in werking treden van de wet al 
een presidiaal bevelschrift of verlof was gegeven, krachtens welke op dat 
tijdstip de bevoegdheid bestond om conservatoir beslag te leggen. Men 
zie de bestaande artikelen 722, 727, 734b, 735 en 757b, 764 en 770a 
Rv. Het is wenselijk dat in een dergelijk geval een beslag als waartoe de 
bevoegdheid aan de presidiale beschikking kan worden ontleend, met 
toepassing van het nieuwe recht kan worden gelegd. Men denke in het 
bijzonder aan het geval dat met spoed moet worden opgetreden, wil het 
te leggen beslag nog doel treffen. Een regel van deze strekking is in de 
nota van wijziging onder E, als derde lid van artikel 18, ingevoegd. 

Deze bepaling eist enige uitwerking. In de eerste plaats is erin voorzien 
dat een onder het oude recht gegeven presidiaal bevelschrift of verlof in 
de regel geen bepaling van een termijn als bedoeld in artikel 700 lid 3 
(nieuw) zal bevatten, al mag worden aangenomen dat de president 
bevoegd is om in het zicht van de inwerkingtreding in zijn beschikking 
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reeds een dergelijke termijn op te nemen. Dit zal in het bijzonder in 
aanmerking komen, wanneer de beslaglegger daarom verzoekt omdat hij 
voorziet dat het beslag wellicht eerst onder het nieuwe recht kan worden 
gelegd en hij voor het instellen van de eis in de hoofdzaak meer tijd dan 
acht dagen nodig meent te zullen hebben. Aan de eis van tijdige 
instelling van de eis in de hoofdzaak is uiteraard voldaan als deze op het 
tijdstip van het beslag reeds aanhangig was. 

In de tweede plaats is buiten twijfel gesteld dat het voor de toepassing 
van artikel 702 nieuw een reeds gegeven presidiale beschikking gelijk 
moet worden gesteld met het in dat artikel bedoelde verlof. Daarin ligt 
besloten dat die beschikking tezamen met het verzoekschrift waarop zij 
is gegeven moet worden betekend, wil aan de eis van artikel 702 lid 2 
zijn voldaan. 

e. Bij de door Stein voorgestelde regel dat een bij de invoering 
aanhangige eis tot vanwaardeverklaring vanaf de invoering buiten behan-
deling blijft, behoudens ten aanzien van de proceskosten, heeft de 
Commissie reeds enkele opmerkingen gemaakt, waaruit de bezwaren 
tegen dit voorstel naar voren komen. 

Inderdaad moet worden gezegd dat het voorstel goede zin mist. Alle 
vragen die in het kader van de behandeling van de eis tot vanwaardever-
klaring kunnen rijzen, zullen immers toch moeten worden beslist, 
wanneer de rechter een oordeel moet geven omtrent de proceskosten. 
Een beslissing omtrent die kosten zal ook niet achterwege kunnen 
blijven, nu de procedure onder het oude recht is aangevangen en die 
kosten toen gemaakt moesten worden, terwijl een debat over de vraag 
wie die kosten uiteindelijk heeft te dragen, onvermijdelijk tot nieuwe 
kosten zal leiden eventueel ook in hoger beroep of cassatie. Een 
voorschrift als Stein voor ogen staat, zou derhalve slechts tot gevolg 
hebben, dat de eis tot vanwaardeverklaring niet meer toegewezen kan 
worden, zonder dat dit tot enige vereenvoudiging of kostenbesparing in 
het geding zelf zal leiden. 

Zoals ook de Commissie heeft opgemerkt, komt daarbij het bezwaar 
dat de President onder het oude recht geen termijn zal hebben bepaald 
waarbinnen de vordering in de hoofdzaak moet zijn ingesteld. Ook een 
bepaling als het nieuwe artikel 18 lid 3, dat hiervoor onder d aan de orde 
kwam, kan hier geen oplossing brengen, nu partijen er, buiten het daar 
omschreven geval, niet op zullen hebben gerekend dat zij - ook - de 
hoofdvordering binnen acht dagen hadden moeten instellen. 

2. Artikel 505 lid 2 (nieuw) Rv. ontzegt, evenals artikel 505 lid 4 (oud), 
een beroep op een nog niet in de registers ingeschreven vervreemding of 
bezwaring tegenover de beslaglegger, wiens beslag wordt ingeschreven. 
Voor het nieuwe recht maakt lid 3 daarop een beperkte uitzondering. 
Deze nieuwe regel valt niet onder een van de bepalingen van artikel 18, 
zodat de hoofdregel van artikel 1 lid 2 van het ontwerp jo artikel 68a lid 
1 volgens w.o. 18 998, nl. onmiddellijke werking, van toepassing zal zijn. 

Om de, door Stein vermoedelijk bedoelde, betekenis daarvan te verdui-
delijken, wordt voorgesteld aan artikel 18 een lid toe te voegen waarin 
het beroep tegen de beslaglegger wordt toegekend, indien het beslag na 
de inwerkingtreding wordt ingeschreven. 

3. Inderdaad is het, zoals de Commissie opmerkt, niet geheel duidelijk 
wat Stein bedoelt met de beoordeling «naar nieuw recht, tenzij de netto-
opbrengst vóór de inwerkingtreding aan de geëxecuteerde is verant-
woord». De strekking van zijn voorstel zal zijn dat de verdelingsprocedure 
van de artikelen 480-490d, onderscheidenlijk 551-553 (nieuw) Rv. zal 
gelden tenzij de verdeling reeds vóór de inwerkingtreding is voltooid. 
(Voor het materiële recht omtrent de rangorde van de vorderingen zij 
verwezen naar de artikelen 117 lid 2 en 118 Overgangswet volgens w.o. 
18 998.) 

Aldus begrepen zou het verschil met het ontwerp zijn dat op de 
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periode na de benoeming van de rechtercommissaris onder het oude 
recht, vanaf de inwerkingtreding het nieuwe recht omtrent rangregeling 
van toepassing zou zijn. Dit zou echter een vrij grove regeling zijn die zou 
kunnen nopen tot het terugdraaien van reeds genomen maatregelen. Een 
nadere differentiëring zou echter weinig zin hebben, omdat de rangrege-
lingen van de artikelen 480 e.v. en 551 e.v. Rv. in de praktijk nauwelijks 
plaats vinden wegens de leemten die zij vertonen. Voor de gevallen 
waarin partijen op het tijdstip van de inwerkingtreding nog trachten in 
der minne tot overeenstemming te komen, staat de weg tot benoeming 
van een rechtercommissaris volgens nieuw recht open, waarna dit recht 
overeenkomstig artikel 18 lid 4 op de gerechtelijke rangregeling van 
toepassing wordt. 

Artikel 19. De Commissie vraagt zich af of niet enige verduidelijking 
van de tweede zin van lid 1, in het bijzonder van de zinsnede «als deze 
eerder is verstreken» op haar plaats is. Ter verklaring moge in de eerste 
plaats het volgende dienen. 

Artikel 740 (oud) Rv., dat rechtstreeks geldt voor het conservatoir 
derdenbeslag, doch in artikel 479 (oud) Rv. van overeenkomstige 
toepassing op het executoriale derdenbeslag wordt verklaard, verplicht 
de beslaglegger de verklaringsprocedure tegen de derde aan te spannen 
binnen de termijn van een maand; voor het executoriale beslag begint 
deze termijn te lopen vanaf de beslaglegging, resp. de afwijzing van het 
verzet daartegen, voor het conservatoire beslag vanaf de vanwaardever-
klaring. De bedoeling van de overgangsregel is dat, zo de termijn nog 
niet is verstreken op het tijdstip van de inwerkingtreding en evenmin 
voordien de derde tot het doen van de verklaring is gedagvaard, vanaf de 
aanvang van de termijn het beslag volgens het nieuwe recht wordt 
afgewikkeld (art. 19 lid 1, eerste zin). Men kan zich nu tweeërlei 
overgangssituatie denken. In de eerste plaats is het mogelijk dat op het 
tijdstip van inwerkingtreding nog de verzets- of van waardeverklarings-
procedure loopt of de termijn van artikel 477 (oud) nog niet is 
verstreken, en de termijn van artikel 740 dus nog niet is aangevangen. 
Wanneer die procedure of termijn dan afloopt, kan zonder moeite op de 
toepassing van het nieuwe recht worden overgegaan, hetgeen dan wordt 
ingeleid door de betekening van een exploit aan de derde - beslagene 
volgens de tweede zin van artikel 19 lid 1 van het ontwerp - aldus de 
hoofdregel van die zin. 

De andere mogelijkheid is echter dat op het tijdstip der inwerking-
treding de termijn van artikel 740 (oud) reeds loopt, en dus binnen een 
maand nadien zou verstrijken. Omdat de beslaglegger nu volgens het 
nieuwe recht iets anders moet doen dan volgens het oude - nl. 
betekening van een exploit dat voldoet aan de eisen van artikel 475 
(nieuw), in plaats van dagvaarding tot het doen van een verklaring -
wordt hem voor dit geval nog een termijn van een maand vanaf de inwer-
kingtreding gegund. 

Daartoe is de tussenzin geschreven, die de Commissie derhalve juist 
interpreteert. De tekst kan nog wel worden verduidelijkt, nl. door niet aan 
te knopen bij het verstrijken van de termijn binnen een maand na de 
inwerkingtreding, doch bij de aanvang van die termijn, nl. in het tijdvak 
vóór de inwerkingtreding. Aldus wordt bij de nota van wijziging voorge-
steld. 

Artikel 23. De opmerking van de Commissie is juist. Zij geeft 
aanleiding tot het schrappen van de vermelding van de octrooien in het 
artikel. 

Artikel25. Met de Commissie meen ik dat het aanbeveling verdient 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19 528, nr. 5 9 



artikel 25 uit te strekken over geschillen inzake nakosten en zekerheids-
stelling. In beide gevallen bevat de nieuwe regeling geen exécution par 
suite d'instance, maar een nieuwe procedure. 

Artikel 26. Bij nader inzien is het wenselijk voorgekomen het oude 
recht alleen voor reeds aangevangen verzegelingen te eerbiedigen. De 
oorspronkelijk gebezigde term «verplichte» was bovendien niet duidelijk 
omdat een «verplichting» tot verzegeling niet in alle gevallen kan worden 
aangewezen; men vergelijke de huidige artikelen 659, 660 en 808 Rv. en 
de artikelen 7 en 93 F. 

Artikel 29. 1. Het doet mij genoegen dat de Commissie instemt met 
de aan dit artikel ten grondslag liggende gedachte. 

2. Een verschil van ondergeschikte aard is dat artikel 29 kan worden 
toegespitst op de situatie in faillissement en surséance van betaling, 
terwijl artikel 32 een veel bredere werkingssfeer heeft. 

Veel belangrijker is dat artikel 29 ten opzichte van het nieuwe recht 
positief is geformuleerd - dit recht is van toepassing in de aangegeven 
gevallen - , en artikel 32 negatief - het nieuwe recht is in de aangegeven 
gevallen niet van toepassing. Het is juist, zoals de Commissie opmerkt, 
dat de laatste formulering op zichzelf beter strookt met de gedachte dat 
het nieuwe recht, behoudens uitzonderingen, onmiddellijke werking 
heeft. 

Niettemin is de positieve formulering van artikel 29 op haar plaats, als 
men haar stelt tegen de achtergrond van een regel die voor lopende 
faillissementen en surséances in het algemeen de onmiddellijke werking 
uitsluit. Voor zulk een regel is veel te zeggen. De door het faillissement 
en de surséance geraakte vorderingen en andere rechten zijn ontstaan 
vóór de inwerkingtreding van het nieuwe recht en worden daarin a.h.w. 
bevroren. Daarbij past eerbiediging van het oude recht ook bij de afwik-
keling; vgl. ook de artikelen 117 leden 3 en 4 Overgangswet voor de 
rangorde van vorderingen en 86 lid 5 en 89 lid 3 voor de omzetting van 
zekerheidseigendom en eigendomsvoorbehoud in pandrecht. Ook hier 
leidt, evenals in lopende procedures en executies, wisseling van recht 
licht tot problemen. Vandaar dat bij de nota van wijziging wordt voorge-
steld de tekst van artikel 29 van het ontwerp te doen voorafgaan door 
een regel die in het algemeen het oude recht eerbiedigt. 

3. De artikelen 182 en 188 Fw. lenen zich wel voor algemene onmid-
dellijke werking in een lopend faillissement, d.w.z. met betrekking tot de 
uitdelingslijsten die na de inwerkingtreding verbindend worden. 

De wijziging van artikel 1 90 Fw. heeft alleen betekenis voor vorde-
ringen waaraan het nieuwe recht, anders dan het oude, voorrang 
verbindt. Rangwisseling tijdens faillissement wordt echter door artikel 
117 lid 4 Overgangswet uitgesloten, zodat hier geen reden bestaat tot 
afwijking van de nu in lid 1 van artikel 29 opgenomen hoofdregel. Iets 
dergelijks is het geval bij de wijzigingen van de artikelen 230 lid 3 
(nieuw) en 232 onder 1° (nieuw) Fw. Ook hier gaat het om nieuwe 
gevallen van voorrang buiten voorrecht, en ook bij surséance van 
betaling verzet artikel 117 Overgangswet, thans in lid 3, zich ertegen dat 
met verandering van rang in bestaande vorderingen rekening wordt 
gehouden. De artikelen 230 lid 4 (nieuw) en 232, 2° (nieuw) Fw. brengen 
verbeteringen die ook in een lopende surséance passen. 

Overeenkomstig het bovenstaande is artikel 30 aangevuld. 
Na de indiening van het onderhavige wetsontwerp zijn nog het 

negende en tiende gedeelte van de Invoeringswet nieuw BW ingediend, 
die nieuwe bepalingen ter aanpassing aan de Boeken 3, 5 en 6 en de 
Kadasterwet bevatten. In het onderstaande wordt, mede naar aanleiding 
van de vraag der Commissie, voor zover nodig aangegeven tot welke 
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problemen, en eventuele nieuwe bepalingen, van overgangsrechtelijke 
aard die aanvulling aanleiding geeft. 

Artikelen 33, 37 en 39. Artikel 33 eerbiedigt het oude recht betref-
fende een beslag op grond van artikel 28 van de Auteurswet, dat vóór de 
inwerkingtreding is gelegd, conform het bepaalde in artikel 18 van het 
ontwerp. In de artikelen 37 lid 1 en 39 komen soortgelijke bepalingen 
voor, terwijl daartoe ook aanleiding bestaat bij beslagregelingen in 
andere bijzondere wetten waarmee de Invoeringswet is aangevuld, bijv. 
de artikelen 50 en 50a Zaaizaad- en Plantgoedwet en het fiscale bodem-
beslag. Het eenvoudigste is om voor deze gevallen één algemene 
bepaling te reserveren, en wel in artikel 33, en de desbetreffende 
bepalingen van de artikelen 37 en 39 te laten vervallen. 

Invoeringswet Negende Gedeelte 

Artikel XIV. Rivierenwet 

Zie voor het vervallen van Hoofdstuk IV van deze wet artikel 157 
Overgangswet nieuw BW, dat mede de vervanging van dat hoofdstuk 
door de artikelen 5.3.9 e.v. begeleidt. 

Artikel XV. Zaaizaad- en Plantgoedwet 

Bij het nieuwe artikel 49a wordt herinnerd aan artikel 86 
Overgangswet nieuw BW, dat bestaande zekerheidseigendom omzet in 
een pandrecht. 

Voor de nieuwe artikelen 50 en 50a der wet zie men het, nieuw gefor-
muleerde, artikel 33 van het ontwerp. 

Artikel XVI. Invorderingswet 's Rijks directe belastingen 

Artikel 12. Hoewel waarschijnlijk is dat op het tijdstip van in werking 
treden de nieuwe Invorderingswet - thans nog bij het parlement in 
behandeling - reeds wet zal zijn geworden, dient voor de hier voorge-
stelde wijzigingen van de huidige Invorderingswet toch het overgangs-
recht onder ogen te worden gezien, zolang deze waarschijnlijkheid niet 
tot zekerheid is geworden. 

Vooropgesteld moet worden dat voor de rang van het fiscale voorrecht 
het bij artikel 1 lid 1 van het ontwerp toepasselijk verklaarde artikel 117 
Overgangsrecht nieuw BW geldt, voor de conversie van zekerheids-
eigendom artikel 86 van die wet, en voor het bodembeslag artikel 33 van 
het ontwerp. 

Artikel 39. Het probleem van overgangsrecht dat hier in het bijzonder 
een rol speelt, doet zich voor in het geval waarin op het tijdstip van 
inwerkingtreding de ontvanger der belastingen bodembeslag heeft 
gelegd. Krachtens artikel 33 wordt dat beslag dan volgens het oude 
recht afgewikkeld. Daartoe is vereist dat ook de zekerheidseigendom 
blijft bestaan, zolang de executie nog loopt: op het ogenblik dat de 
zekerheidseigendom krachtens artikel 86 lid 1 in pandrecht zou veran-
deren en de beslagen zaak in het vermogen van de schuldenaar valt, zou 
ook het bodembeslag vervallen (vgl. HR 3 oktober 1980, NJ 1981, 60 en 
10 april 1987, NJ 1987, 829). Heeft op het tijdstip der inwerkingtreding 
dan tevens de zekerheidseigenaar de uitwinning aangezegd, of verkeert 
de schuldenaar dan in staat van faillissement, dan houdt artikel 86 lid 5 
Overgangswet de omzetting van de zekerheidseigendom in pandrecht 
tegen, en is aan het vereiste voor voortzetting voldaan. Denkbaar is 
echter dat de zekerheidseigenaar op het tijdstip der inwerkingtreding de 
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uitwinning nog niet heeft aangezegd. Alsdan verhindert artikel 86 
Overgangswet de omzetting niet. Voor dat geval bestaat voor de 
ongestoorde afwikkeling van het bodembeslag behoefte aan een 
bijzondere bepaling, welke op de plaats van artikel 39 kan komen. Het 
nieuwe artikel verhindert de omzetting van artikel 86 Overgangswet als 
er bodembeslag is gelegd, ook indien lid 5 van dat artikel niet van 
toepassing is. Dientengevolge hebben voor dat geval de nieuwe 
bepalingen van artikel 12 Invorderingswet inzake de rangorde geen 
betekenis voor zover die de verhouding tot de pandhouder regelen: het 
beslagen bodemgoed blijft buiten het vermogen van de schuldenaar, 
zolang het bodembeslag geldt. Of de rang van de fiscale vordering ten 
opzichte van de overige geprivilegieerde vorderingen met betrekking tot 
het bodemgoed door het nieuwe recht van artikel 12 wordt beheerst, 
dient te worden bepaald aan de hand van artikel 117 lid 2 Overgangswet, 
dat krachtens artikel 1 lid 2 van ontwerp van overeenkomstige 
toepassing is. 

Vervalt het bodemrecht, zoals geschiedde in de hierboven uit de 
jurisprudentie aangehaalde gevallen, tijdens het faillissement van de 
schuldenaar, omdat de bodemgoederen tot diens vermogen gaan 
behoren, dan verkrijgt de voormalige zekerheidseigenaar geen pandrecht 
(art. 86 lid 5 laatste zin Overgangswet) en verhindert artikel 117 lid 4 
Overgangswet, van toepassing verklaard in artikel 1 lid 2 van het 
ontwerp, rangwisseling. Ook in dat geval wordt de executie derhalve 
volgens het oude recht afgewikkeld. 

Ook met betrekking tot artikel 16 van de Invorderingswet is een 
overgangsregel wenselijk. Dit artikel is o.m. aangepast aan artikel 
3.4.2.3a dat artikel 2014 BW vervangt. Voor deze vervanging zijn voor 
de Overgangswet twee artikelen voorgesteld, nl. 88 voor gestolen en 1 51 
lid 4 voor verloren zaken. Krachtens overgangsrecht zullen de bestolene 
en de verliezer nog gedurende een jaar na de inwerkingtreding de revin-
dicatoire vordering kunnen instellen die hun reeds krachtens artikel 2014 
lid 2 toekwam. Het eenvoudigst is de nieuwe bepaling van artikel 16 niet 
op een lopend bodembeslag toe te passen, voor zover het voormalige 
artikel 2014 lid 2 nog wordt geëerbiedigd. 

Artikel 16 maakt vervolgens een eind aan de positie van de verkoper 
van een bodemgoed, die door de uitoefening van zijn recht van reclame 
in faillissement het bodembeslag kan doorbreken. Ook hier is eerbie-
diging van het oude recht op haar plaats. Daaraan staat niet in de weg 
dat op het reclamerecht zelf, als het pas na de inwerkingtreding in het 
faillissement wordt uitgeoefend, volgens artikel 196 lid 3 laatste zin 
Overgangswet het nieuwe recht toepasselijk is. 

Een en ander wordt voorgesteld in het tweede lid van artikel 39; de 
toepasselijkheid van het oude recht volgt uit artikel 68a lid 2 
Overgangswet, in verband met artikel 1 lid 2 van het ontwerp. 

Invoeringswet Tiende Gedeelte 

Artikel XXVI. Landinrichtingswet 

De meeste wijzigingen die in deze wet worden voorgesteld, leveren 
geen problemen van overgangsrecht op, daar zij slechts beogen het 
geldende recht in de sleutel van de terminologie van het nieuwe BW te 
zetten. Onmiddellijke werking is hier de regel en op de handelingen die 
na de inwerkingtreding van de Invoeringswet worden verricht, is het 
nieuwe recht, ook daar waar wordt verwezen naar de Kadasterwet, van 
toepassing. Artikel 160 verwijst naar artikel 43 van de Onteigeningswet, 
dat een enigszins andere inhoud krijgt. Hoewel dit artikel in vele lopende 
onteigeningen zal worden geëerbiedigd - hetgeen volgt uit artikel 36 van 
het onderhavige ontwerp - betekent dat niet dat die eerbiediging ook 
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voor het oude artikel 43 geldt, voor zover dat toepasselijk wordt 
verklaard in artikel 160 Landinrichtingswet. Is op grond van dit artikel de 
schadeloosstelling op het tijdstip van inwerkingtreding der Invoeringswet 
reeds volgens het oude recht vastgesteld dan blijft dit zo - zie artikel 69 
Overgangswet jo artikel 1 lid 2 van het ontwerp - , vaststelling na dat 
tijdstip geschiedt overeenkomstig het gewijzigde artikel 43 Onteige-
ningswet. 

Artikel XXVII. Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse 
Veenkoloniën 

In artikel 105 van die wet zelf is een overgangsregel ingevoegd; 
verwezen zij naar de toelichting op dat artikel. 

Artikel XXIX. Pandhuiswet 

In de artikelen 11 en 33 wordt afgeweken van artikel 2014 BW. De 
nieuwe regeling bevat zulke afwijkingen evenzeer in vergelijking met de 
artikelen 3.4.2.3a en 5.2.1 e.v. Aan de artikelen 11 en 33 in hun gewij-
zigde vorm kan zonder bezwaar onmiddellijke werking worden 
toegekend, evenals aan de andere nieuwe bepalingen van die wet. 

Artikel XXX. Wet op het consumptief geldkrediet 

In de artikelen 33, 34 en 38 wordt de sanctie van nietigheid vervangen 
door die van vernietigbaarheid. 

Voor de overgangsproblemen die hier zouden kunnen rijzen, zij 
verwezen naar artikel 81 leden 2 en 3 Overgangswet nieuw BW, toege-
licht in de MvA II. 

Artikel XXXIV. Wet voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven 

De uitkeringen uit het schadefonds ontstaan niet rechtstreeks uit het 
veroorzaken van de schade, doch door de toekenning van schadeloos-
stelling. Valt het tijdstip daarvan na dat van de inwerkingtreding der 
Invoeringswet, dan is de nieuwe wet van toepassing, en niet de wet, 
zoals die ten tijde van het ontstaan van de schade gold. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19 528, nr. 5 13 


