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IN NMM DER KONINGINI
DE GOUVERNEUR van Aruba,
In ovela|,eging genomen hebbende:
dat het in het kader van de herziening van het Burgerljk Wetboek van Aruba wenseljk
is de tekst van de tiîels 7 8 en 9 van Boek 3 vast te stellen;
Heeft, de Raad van Advies gehoord met gemeen overleg der Staten, v|tgesteld
olldersttlllnde lallds|'el'ol'dellillg:
Al-tikel I
De titels 7 8 en 9 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek worden als volgt vastgesteld:
Titel 7 Gemeenschap
Afdelinz 1 Algemene bepalingen
Artikel 166
l . Gemeenschap is aanwezig indien een of meer goederen toebehoren aan twee
of meer deelgenoten gez|enlijk.
2. De aandelen van de deelgenoten zijn gelijk. tenzij uit hun rechtsverhouding
anders A'tltllq|'ltlcit.
3 . 0|) de reclltsbctl'ekk'illgcll ttlssclï de declgellote|l is al-tikel 2 van IèE.ltlek' (1 vall
ovcreellkortlslige ttlepkusillg.
Altikel l 67
Goederen die geacllt nzoeten worden in de plaats van etlll gelzleenscllapl|elijk
goed te trcden. belloren tot de genleeslsclltlp.
Artikel l 68
1 De deelgeltoten kunnen Ilet genot. het gebruik en het beheer van gelneen;
xhappeljke goederen bij ovel'eenkolmt regelen.
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2. Voor zover een ovel'eenkolmt ontbreekt, kan de rechter in eel'ste aanlçg op
N'erzoek van de meest gerede pal-tij een zodanige regeling treffen, zo nodig met onderbess'in|telling van de goederen. Hij houdt daarbii naar billjkheid rekening zowel met de
belangen van plll4ijel! als met het algemeen bclang.
3. Een bestaande regeling kan op verzoek van de meest gerede pœlij door de
rechter in eerste aanleg wegens onvoorziene onwtrdigheden gewijzigd of buiten werking gesteld worden.
4. Een regeling is ook bindend voor de rechtverkrijgenden van een deelgenoot.
5. Op een os'el'eenkomstig het tweede lid ingesteld bewind zijn. voor zover de
rechter in eerste aanleg niet anders heeft bepaald de m-tikelen 433, eerste lid, 435. 436
.1
eerste tot en nlet derde lid, 437. 438. eerste lid. 439, 441 , eerste Iid. eel'ste zin, en 44tot en met 448 van Boek 1 van toep|ging. llet kan door een gezklmelllijk besltlit van de
deelgent|tetl of op verzoek van een hunner door de rechter in eerste aanleg worden opgelleven.
Artikel 169
l . l Itlndelingell, dienende tt;t gewoon ondcrhoud ortot behoud van een gemeenscllappelijk goed. en in het algemeen handelillgen die geen uitstel kullnen Iijden, kunnen
door ieder der deelgenoten, zo nodig, zelfstandig worden venicht. leder van hen is bevoegd ten behoeve van de gemeenjchap veljaring te stuiten.
2. Voor het overige geschledt het beheer door de declgenoten te zamen, tenzij
een regeling anders bepaalt. Onder beheer zijn begrepen alle handelingen die voor de
norrfu.|le exploitatie van het goed dienstig kunnen zijn, alsook het aannemen van aan de
gemeenschap verschuldigde prestaties.
3. Tot andere handelingen, betre|ende een gemeenschappelijk goed, dan in het
eerste en het tweede lid vermeld. zijn uitsluitend de deelgenoten te zamen bevoegd.
Artikel l 7 1
Tenzij een regeling anders bepaalt, is iedere deelgenoot bevoegd tot het instellen
van recl|tsvordel'ingen en het indienen van verzoekschrioen ter verkl'ijging van een
l'echterlijke uitspraak ten behoeve van de genaeenscllap. Een regeling die Iket beheer toekent aan een of meer dcr deelgenoten, sluit, tenzij zij anders bepaalt, deze bevoegdlleid
voor de anderen uit.
Al-tikel l 72
Tenzij een fegeling anders bepaalt, delen de deelgenoten naar evenredigheid van
hun aandelen in de vruchten en andere voordelen die het gemeenschappelijké goed
uplevel-t. ell moeten zij in dezellïle Cvenl'ediglleid bijdragell tot de tlitgaven dic VOOl'tvltleien uit handelingen die bevoegdelijk ten belloeve van de gemeenscllap zijn venicht.
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Artikel l 73
De deelgenoot die voor de overige deelgenoten beheer hee| gevoerd legt, tenzij
bj regeling anders is bepaald, jaarlijks op vordering van een andere deelgenoot dnnromtrent rekening en N'erut|voordlg al hj legt zulke rekening en verantwoordlg in ieder
geval bij het einde van het |heer af
Artikel 174
1 . De rechter die ter zake van een vordeling tot verdeling bevoegd zou zijn, of
voor wie een zodanige N'ordering reeds aanhangig is kan een deelgenoot op diens verzoek ten behoeve van de voldoening van een voor rekening van de gemeenschap komende schuld of om andere gewichtige redenen machtigen tot het te gelde maken van
çen gemeenschappelijk goed. Indien een deelgenoot voor wie een te verkopen goed een
bijzondere waarde heett bereid is het goed tegen vergocding van de gegchatte waarde
over te nemen, kan de voormelde rechter deze ovelmeming bevelen.
2. De in het eerste lid bedoelde rechter kan een deelgenoot op diens verzoek
machtigen een gemeenschappelijk goed te bezwaren met een recht van pand of hlyotheek tot zekerheid voor de voldoening van een voor rekening van de gemeenschap komende schuld die reetls bestaat of waarvan het aangaan geboden is voor het behoud van
een goed der gemeenschap.
Anikel 175
l . Terïzij uit de rechtsverhouding tussen de deelgenoten llrkdelx.i vooll&.loeit, kan
ieder van hen over zjn aandeel in een gemeenschappelijk goed |schikken.
2. Indien uit de rechtsvel'houding tussen de deelgenoten voonvloeit dat zj niet.
yenzij met aller toeste|ng, bevoegd zijn over hun aandeel te b|chikken, is anikel
168 derde en vierde lid, van overeenko|tige toep|siny.
3. De schuldeisers van een deelgenoot kunnen zljn aandeel in een gemeenschappelijk goed uitwinnen. Na de uitwinning van een nnndeel kuncen beperkingen van de
bevoegdheid om over de |ndelen te beschikken niet worden ingeroepen tussen de verklijger van dat aandeel en de overige deelgenoten.
Anikel 176
l . De verkrijger van een aandeel of een bepcrkt recht daarop llloet :,:11| de A'erkrijging onverwijld mededeling doen mm de overige deelgenoten of aan degene die door
de deelgenoten of de rechter met het beheer over het goed is belast.
2. Een overgedrag| aandeel wordt verkregen onder de last aan de gemeenscltay?
te vergoeden hetgeen de verweemder h:uar schuldig was. Verweemder en verkrijger zijn
hoofdelijk voor deze vergoeding aanspl'tlkelijk. De verkrijgcr kan zich aan deze verplichting onttrekken door zijn mmdeel op zijn kosten aan de overige dcelgelltàten o|'er te
dragen; dezen zijn verplicht aan een zodmi e overdracht mee te werken.
@
3. Het eerste en het tweede lid zpn niet van loepassing bj uitwinning van de
gezamenlijke aandelen in een gemeenschappelijk goed.
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Artikel l 77
1 , Wordt een gemeenschappelijk goed verdeeld of overge|agen, tenvijl op het
aandeel van een deelgenoot e| beperkt recht rust. dan komt dat recht te rusten op het
goed. voor zover dit door die deelg|oot wordt verkregen, en wordt het goed voor het
overige van dat recht bewijd, onve|nderd hetgeen de beperkt gerechtigde of de deelgenoot op wiens aandeel zijn recht rust, krachtens hun onderlinge verhouding vén de
ander wegens een door deze aldus ontvangen ovenv'|rde heeft te vorderen.
2. Een verdeling, alsmede een overdracht waartoe de deelgenoten zich na bezwaring met het beperkte recht hebben vemlicht. |hoeft de medewerking van de beperkî gerechtigde.
3. Een bj toedeling van het goed aan de in het eerste lid genoemde deelgenoot
bedongen recht van pand of h|otheek tot waarborg van hetgeen hij aan een of meer der
deelgenqten ten gevolge van de verdçlillg schuldig is of mocht worden heeft mits het
geljktjdlg met de Ievering van het hem toegedeelde daarop wordt gevestigd, voorrang
bovell een beperkt recht dat een deelgenoot tevoren op zijn aandeel had ge|'estigd.
Artikel 178
1 . leder der deelgenotens alsmede hj die een beperkt recht op een aandeel heeft.
kan te allen tijde verdeling van een gemeenschappelijk goed vorderen, tenzij uit de aard
van de gemeenschap of uit hd in het tweede tot en met vjfde Iid bepaalde anders voollvloeit.
2. Op verlangen van een deelgenoot kan de rechter voor wie een vordeùng tot
|'el'deling aanhangig is. bepalen dat alle of sommige opeùbare schulden die voor rekening van de genleenschap komen, moeten worden voldàan alvorens tot de verdeling
wordt overgegaan.
3. Indien de door eec on|ddellijke verdeling getro|en belangen van een of
meer deelgenoten |merkelijk groter zijn dan de belangen die door de verdeling worden gediend, kan de rechter voor wie een vordering tot verdeling aanh|gij is, op verlangen van een deelgenoot een of mee|len, telktns voor tcn hoogste dne jaren, een
vordering tot vel'deling uitsluiten.
4, Indien geen vol'del'ing tot verdeling aanhangig is, kan cen beslissing al bedoeld in het twccdc cn hct dcrde lid. op vcrzock van icdcr van dc dcelgcltotcl! wordcn
gegeven door de rechter die ter zake van de vol'derillg tot verdeling lxvoegd zou zjn.
5. Zij die bevoegd zijn verdeling te vorderen, kunnen hun bevoegdheid daartoe
een of meer malen bij overeenko|t telkens voor ten hoogste vijf jaren, uitsluiten. Artikel 1 68 derde en vicrde lid is op een zodanige overeenkon|st van oveleenko|tige
toep|sing.
Artikel 1 79
1 . lndien verdeling van een gemeenschappelijk goed wordt gevorderd, kan ieder
der deelgenoten verl|gen dat alle tot de gemeenschap behorende goedtren en de voor
rekening van de gemeenschap komende schulden in de verdeling worden begrepen, tenzij er ge|vichtige redenen zijn voor een gedeeltelijke verdeling. Van de verdeling worden die goederen uitgezonderd die wegens een der in artikel l 78 genoemde gronden
onverdeeld moeten blijven.
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2. De o|t|digheid dat bij een verdellg een of meer goederen zijn overgeslagen. heett alleen ten gevolge dat dmarvan een nadere vtrdeling kan worden gevorderd.
3. Op de toedeling van een schuld is titel 2, afdeling 3, van Boek 6 van toepassing.
Artikel 1 80
l . Een schuldeiser die een opeùbare vprderlg op een deelgenoot heeft. kan
verdeling van de ge|enschap vorderen, doch met verder, dnn nodig is voor het verhaal
van zijn vordeng. Artikel 178, derde Iid, is van top|sing.
2. Heeû een schuldeiser een bevel tot verdeling van de gemeenschap verkregen.
dan behoeft de verdeling zijn medeqverking.
Artikel 181
l . Voor het geval dat deelgenotqn of zij wier medewcking vereist is, niet mee|verken tot een verdeling, nadat deze bll rechterlijke uitspr|k is bevolen, benoemt de
rechter die in eerste aanleg van de vordeùng tot vçrdellg heett kennis genomen, indien
deze Nnoeming niet reeds bj die uitspraâ hqett plutsçeh|, op verzoek van de meest
gerede partij een onzjdig persoon die hen bil de verdelmg venegenwoordigt en dmiu'bij
hun belangen naar eigen beste inzicht |hmligt. Hebben degenen die niet mee|verken
tegenst|jdige bel|gen, dan wordt voor iedt'r van hen een onzijdig persoon benoemd.
2. Eçn onzildig persoon is veplicht hetgeen aan de door hem venegenwoordigde persoon mgevolge de verdeling toekomt voor deze in ontv|gst te nemen en daarover tot de afgi|e aan de rechtheb|nde op de voet van Mikel 4 10 van Boek l het bewind te voeren.
3. De |loning die de onzijdige persoon ten Lste van de rechthebbende toekomt,
wordt op zijn verzoek v|tgesteld door de rechter die hem |noemde.
Artikel 182
Als een verdeling wordt ungemerkt îedere rechtsh|deling wmartoe alle deelgenoten hetzij in persoon, hetzij vel4egenwoordigd meevverken, en krachtens welke een of
meer van hen een of meer goederen der genle|schap met uitsluiting van de overige
deelgenoten verkrijgen. De llandcling is nyet een verdeling, indien zij strekt tot nakoming van ren voor rekening van de gcmecnschap komende schuld aan eel) of meer deelgenoten, dle niet voonspruit uit een rechtsh|deling als |doeld in de eerste volzin.
Artikel 1 83
1 . De verdeling kan geschieden op de wijze en in de vona die parljen goeddunkt. mits de deelgenoten en zij wier medewel'king vereist ù, allen het vrje beheer
pver hun goederen hebben en in persoon of bij een door hen a|gewean |'eTlegen|voordiger meewerken, dan wel in geval van bewind over hun recht, worden venegenk|'oordigd door de |windvoerder. voorzien van de daartoe vereiste toeste|ng of machtiging.

0

0

Pagina 7 AKondigingsblad van Aruba 2000 no. 62
2. In andere gevallen moet, tenzij de rechter anders bepaalt, de verdeling gescbieden bj notariële akte en worden goedgekeurd door de rechter in eerste aanleg die
bevoegd is de wettelijke venegenwoordiger van degene die het vrije beheer over zijn
goederen mist, tot beschikkingsll|delïgen te machtigen.
Artikel l 84
l . Ieder der deelgenoten kan bij een verdeling verlangen dat op het aandeel van
een andere deelgenoot wordt toegerekend hetgeen deze aan de genleenschap schuldij is.
De toel'ekening yeschiedt ongeacht de gegoedheid van de schulden|r. Is het een schuld
onder tij|bepallng. dan wordt zàj voor haar contante waarde op het tijdstip der verdeling toegerekend.
2. Het eerste Iid is niet van toepassing op scltulden onder een opscho||de
vtAotavaarde die nog niet vervultl is.
Artikel l 85
l . Voor zover de kleelgenoten en zij wier medçwel'king vereist is, ovm. een verdeling niet tot oveleenstenxning kunnen komen gelast op vordering vall de meest gerede partij de rechter de wjze van verdeling of stelt hij zelf de verdeling vast, rekening
houdende naar billijkheid zowel met de belangcn van partijen als met het algemeen beIang.
2. Als wîjzen van verdeling komen daarbij in a|merking:
a. toedeling van een gedeelte van het goed aan ieder der deelgenoten;
b. ov|adeling van een of meer deelgenot| tegen vergoeding van de ove-aarde;
c. verdeling van de netto-opbrengst van het goed of een gedeelte daarvan. naday dit
op een door de rechter bepaalde wijze zal zijn verkocht.
3. Zo nodig, kan de rechter bepalen dat degene die overbedeeld wordt, de overwaarde geheel of ten dele in telrlljnen mag voldoen. Hij kan daaraan de voorwlmrde
verbinden dat zekerheid tot een door hem bepaald bedrag en vart een door hem bepaalde
aard wordt gesteld.
Artikel 1 86
1 . Voor de overgang van het aan ieder der deelgenoten toegedeelde is een lev|ùng vrreist op dezelfde wijze als voor overdracht is voorgeschreven.
2. Hetgern een deelgenoot verkrijgt, houdt hij onder dezelfde titel, als waaronder de deelgenoten dit te zamen vôôr de verdcling hielden,
Al-tikel 187
l . De papieren en bewijzen van ligendom, tot de toegedeelde goederen behorende, worden overgegeven aan hem aan wlc de gocderen zijn toegedeeld.
2. Algemene boedelpapie|en en stukken als bedoeld in het eerste lid. die betrekking hebben op aan meer deelgenoten toegedeelde goederen, verblijven bj hem die de
nlecrdcrhcid der betrokken deelgenotell daartoe heeft benoemd, onder veœlichting aan
de overige deelgenoten inzage, en zo iemand dit verlangt. afschl'irtcn of uittreksels op
diens kosten af te geven.
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3. Bij gebreke van een meerderheid als bedoeld in het tweede lid. geschiedt de
daar brdoelde benoeming op verlangen van een deelgenoot door de rechter die de verdeling vaststelt of in andere geyallen op verzosk yap een deelgenoot door de rechter in
eerste m'mleg. Tegen een beslùsmg krachtens dlt hd Is geen hogere voorziening toegelaten.
Artiktl 1 88
l . Tenzj anders is overgekomen zijn deelgenoten verplicht in evenredigheid
van hun aandelen elkander de schade te vergoeden die het gevolg is van een uitwinning
t
of stoornis, voongekomen uit een vôôr de verdellng ontstane oorzaak alsmede wanneer een vordering voor het volle bedrag is toegedeeld de schade die voodvloeit uit
onvoldoende gegoedheid van de schuldenaar op het ogenblik van de verdeling.
2. Wordt een deelgenoot door zijn eigen sçhuld uitgesvonnen of gestoord dan
zijn de overige deelgenoten ciet veœlicht tot vergoeding van zjn schade.
3. Een veplichting tot vergoeding van schade die voortvloeit uit onvoldoende
gegoedheid van de schuld|aar vewalt door verloop van drie jaren na de verdeling en
na het opeisiN'ur worden van de toegedeelde vordering.
4. Indien verhaal op een deelgenoot voor Zjn aandeel in een krachtens het eerste
lid N'erschuldigde schadevergoeding onmogeljk bljkt, wordt het aatldeel v:m ieder der
andere deelgenoten naar evenredighcid verhoogd.
Afdeline 2 Enige bjzondere gemeenschappen
Anikel 1 89
1 . Deze titel geldt niet voor een huvvelilAsgemeenschap, maatschap, vennootschap of rederj. zolang zij niet ontbonden zjn, noch voor de gemeenschap van een in
app|ementsrechten gesplitst gebouw, zolang de splitsing niet is opgcheven.
2. Voor de gemeenschap van een nalatenschap, voor een ontbonden huwelijksgemeenscbap, rr|tschap, vennootschap of rederij en voor de gemeenschap van een gebouw wrt:lrv'an de splitsing in appaëemetltsrechten is opgeheven, gelden de volgende
bepalingen van deze afdeling, alsmede die van de eerste afdeling, voor zover daawan in
deze afdeling niet wordt afgeweken.
Artikel 1 90
l . Een deelgenoot kan niet |schikken over zijn aandeel in een tot de gemeenschap behorend goed afzonderlijk en zjn schuldeise| kunnen een zodanig aandeel nie!
uitwinnen zonder toeste|ing van de overige deelgenoten.
2. Nochtans kan een deelgenoot op een zodanig mandeel ook zonder toestemming van de andere deelgenoten een recht van pand of hypotheek vrstigen. Zolang het
goed lot de gemeenschlp behoort, kan de yand- of hwotheekhouder niet tot verkoop
overgaan, tenzj de ovenge deelgenoten hierln toestem|n.
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Artikel 191
1 . Tenzij uit de rechtsverhouding tussen de deelgenoten anders voo|vloeit, kan
ieder der deelg|oten over zijn nnndeel in de gehele gemeenschap beschikken en kunnen zijn schuldeùers een zodanig aandeel uitwinnen.
2. Indien uit de rechtsverhouding tussen de deelgenoten vooëvloeit dat zij niet,
tenzij met aller toeste|ng. |voegd zijn over hun aandeel te |schikken, is mikel
l 68. derde en vierde lid. van ov|eenko|tige toep|sing.
Artikel 192
|ot de ge|eenschap behorende schulden kunnen op de goederen van de geIneenschap |vorden verhaald.
||ikel 193
Een schuldeiser wiens vordering op de goederen van de gemeenschap kan worden vcrhaald. is bcvoegd zich tegcn verdeling vml dc genleenscltIlp te verzctten. Ecn
verdeling die na dit verzet is tot stand gekomen, is vemietigb|. met dien verstande dat
de vemietigingsgrond slechts kan worden ingeroepen door de schuldeiser die zich verzette, en dat hij de verdeling slechts te zijnen behoeve kan ve|ietigen en niet verder,
dan nodig is tot opheëng van de door hem ondervonden ben|eling.
Artikel 194
1 . Ieder der deelgtnoten kan vorderen dat een verdeling Mnvangl met een boedel|schrijving.
2, Een deelgenoot die opzettelijk tot de gemeenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, verbeurt zjn aandeel in die goederen aan de
andere deelgecoten.
Afdelinz 3 Nietige en ve|ietigbare verdelingen
Artikcl l 95
l . Een verdeling waaraan niet alle deelgenoten en alle andere personen wier medewerking vereist was, hebben deelgenomen, is nietk, tenzij zij is geschied bij een notariële akte, in welk geval zij slechts kan worden vernietigd op vordering van degene die
niet aan de verdeling heeft deelgenomen. Deze rechtsvordering vedlb'lrt door verloop
van één jaar, nadat de verdeling te zjner kennis gekomen is.
2. Heeft aan een verdeling iemand deelgenomen die niet tot de ge|enschap
gerechtigd was, of is een deelgenoot bij de verdelinq opgekomen voor een groter aandeel dan hem toekwam, dan kan het ten onrechte ultqekeerde ten behoevc van d| gemeenschap worden teruggevorderd; voor het overige bljft de verdeling van kracht.
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Artikel l 96
I . Behalve op de algemene voor vernietiging van rechtsh|delingen geldende
gronden is een verdeling ook vecietigb|r, indien een deelgenoot omtrent de waarde
van een of meer der te verdelen goederen en sclmlden heeft gedwaald en daardoor voor
meer dan een Werde gedeelte is benadeeld.
2. Indien een benadeling voor meer (1an een vierde is bewezen, wordt de benad|vlde verlrg:àed omtrent de waarde van een of meer der te verdelt'n goederen en
schulden te hebben gedwmald.
3. Om te beoordelen, of |nadeling heeft plutsgehad, worden de goederen en
schulden der gemeenschap geschat naar hua waarde op het tijdstip van de verdeling.
Goederen en schulden die onverdeeld zijn gelaten, worden niet meegerekend.
4. Een verdeling is niet op grond van dwaling omtrent de waarde van een of
meer der te verdelen goederen en schulden vernietigb|, indien de benadeelde de toedeling te zijnen bate of schade heeft aanvaard.
Anikel 197
De bevoegdlleid tot vel|ietiging van een verdeling uit hoosde van btnadeling
vefvalt, indien de andere deelgenoten nnn de benadeelde hetzij in geld, hetzij in natura
opleggen hetgeen nnn diens aandeel ontbrak.
Anikel l 98
Wordt een beroep in rechte op ve|ietigb|rheid van een verdeling gedaan, dan
k.an de rechttr onve|nderd de artikelen 53 en 54, op verlangen van een der partijen
t
de verdeling wilzigen in plaats van de ve|ietiging uit te spreken.
Artikel 199
Op een verdeling zijn de artikelen 228 tot en met 230 van Boek 6 niet van toepassing.
Artikt:l 200
Een rechtsvordering tot velmietiging van een verdeling vervalt door verloop van
drie jaren na de verdeling.
Titel 8 Vruchtgebruik
Anikel 201
Vruchtgebruik geeft het recht om goederen die aan een ander toebehoren, te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten.
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Artikel 202
V|chtgebruik ontstaat door vestiging of door verjaring.
Artikel 203
l . V|chtgeb|ik kan worden gevestigd ten behoeve van één persoon, ofw'el ten
behoeve van twee of meer personen hetzij geza|nlijk hetzij bj opvolging. In htt laatste geval moeten ook de later geroepenen op het o|enblik van de vestiging beslaan.
2. Vruchtgeb|ik kan niet worden gevestlgd voor langer dan het leven v!g de
|chtgebmiker. Vachtgeb|ik ten behoeve van twee of meer personrn wast blp het
emde van het recht van een hunner bij dat van anderen aan. bij leder in evenrediéheid
van zjn aandeel, en eindigt eerst door het tenietgaan van hey recht van de Iaatst ovçrgeblevene, tenzj anders is bepaald.
3. Is de wuchtgeb|iker een rechtsp|oon, (1an eindigt ltet v|chtgebmo door
ontbinding van de rechtspersoon en in ieder geval na verloop van 30 jaren na de dag van
vestiging.
Anikel 204
l . Bij een uiterste vvils|schikking kan bewind worden ingesteld over een daarbij gelegateerd wuchtgebruik of over de goederen waarop het rlzst. In geval van vruchtgebruik krachtens een andere titel dan legaat, kan dit bj notariële akte gescbieden,
2. Op het bewind zijn de artikelen 433, eerste lida 435 436 eerstr tot en met
derde lid, 437, 438, eerste lid, 439, 441 , eerste en vierde lid, 442 tot en met 448 en 449,
tweede lid. van Boek 1 van toep|sing, met dien verstande dat de wuchtgeb|iker en de
hoofdgerechtigde beiden als rechthebbende gelden, voor zover uit hun rechtsverhouding
niet anders voolvloeit.
Al-tikel 205
I . Tenzij een bewind reeds tot een voldoende |edellschrjving heeft geleid of
daartoe verplicht, moet de |chtgebruiker in tegenwoordigbeid of na behoodijke
oproeping van de hoofdgerechtigde een notariële beschrijving van de goederen oprï'kaken. De beschrijving kan ondershands worden opgemaakt, indien de lloofdgel'echtigde
tegensvoordig is en hoofdgerechtigde en vruchtgebruikel' een regeling hebben getrôffen
omtrent hmw bewaring.
2. Zowel de v|chtgcbruiker als de hoofdgerechtigde hebben het recht om in de
lschrijving alle bijzonderheden te doen opnemen, die dienstig zijn om de toestand
waarin de aan het wuchtgebruik onderwoqxn zaken zich bevinden. te doen kennen.
3. De hoofdgerechtigde is bevoegd de levering en afgifte van de aan het wuchtgebruik ondenvomen goederen op te schorten, indien de vruchtgebruiker niet tezelfdertijd zijn veplichtillg tot beschrjving nakomt.
4. De wuclltgebruikel' moet jaarlijks aan de hoofdgerechtigdq een ondenekende
nauyvkeurige opgave zenden van de goederen die niet meer aanweag zijn, van de goederen die dmanpoor in de plmqts zijn gekomen, en van de voordelen die de goederen hebben opgeleverd en dit geen vruchten zjn.
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5. De l'ntchtge|iker kan van de vrplichtingen die ingevolge het eerste tot en
met het vierde lid op hem rusten, niet worden Ojgesteld.
6. Tenzij anders is bepaald, komen de kosten van de beschùjving en van de in
het vierde Iid bedoelde jaarljkse opgave ten Iaste van de wuchlgebruiker.
Arùkel 206
I . De sachtgebruiker moet voor de nakoming van zijn veœlichtingen jegens de
hoofdgcl'cchtigde zekcrheid stellen, tenzij hij hiervan is vrjgesteld of de belallgen van
de hoofdgerechtigde reetks voldoende zijn beveiligd door de instelling van een bewind.
2. Is de vruchtgebruiker van het stellen v:m zekerheid wijgesteld, dan kan de
hxfdgerechtigde jm'ulijks verlangen dat hem de nnn het wuchtgebruik ondemorpen
zaken wordec getoond. Ten nanzien van w|depapieren en gelden kan, behoudens bijzondere onlstandigheden, met ovmlegging va|l een verklaring van een kl'edietinstellillg
als bedoeld in artikel I , eerste lid, van de Lanàverordelling toezicht kredietwezen (AB
1998 no. 16) worden volstaan.
Artikel 207
1 . Een NTuclttgebruikel' mag de aan het u'uchtgebruik ondel|open goederen
gebl-uiken of verbruiken overeenko|tig de bij de vestiging vart het |uchtgebrttik gestelde regels of, bij gebreke van zodanige regels: met inachtneming van de aard van de
goederen en de ten aanzien van het gebruik of verbruik bestmmde plaatselijke gewoonten.
2. Een NTuchtgebruiker is voorts bevoegd tot alle handelingen die tot een goed
beheer van de aan het wuchtgebruik ondenvopen goederen dienstig kunnen zijn. Tot
alle overige hrdelingen ten Jmnzien van die goederen zijn de hoofdgerechtigde en de
|chtgebruiker slechts te zamen bevoegd.
3. Jegens de hoofdgerechtigde is de |chtgeb|iker verplicht ten aanzien van de
slqn het |chtgebruik ondtmorpen goederen en het beheer daarovtr de zorg van een
goed |chtgeb|iker in acht te nemen.
Artikel 208
1 . Van zaken dic aan het wuchtgebruik zijn ondenvopen, mûg de
|chtgebruiker de bestenming dic deze bij de aanvang van het wuchtgebl'uik hadden,
niet veranderen zonder toestem|ng van de hoofdgerechtigde of machtiging van de
rechter in eerste aanleg.
2. Tenzij in de akte van vestiging anders is bepaald. is de vruchtgebruiker van
een zmak, zowel tijdens de duur van zijn recht als bij het einde daarvan, |voegd om man
dç zaak aangebrachte verandelingen en toevoegingen weg te nemen, mits hij de zaak in
de oude toestand terugbrengt.
Allikcl 209
I . De sTuclltgebruiker is vel-plicht het voolaverp van zijn wuchtgebruik len behoeve van de hoofdgerechtigde te verzekeren tcgen die gevaren wamtegen het gebruike-
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lijk is een verzekering te sluiten. In ieder geval is de |chtgeb|iker. indien een gebouw aan zijn |chtgeb|ik is onde-open, verplicht dit tegen brand te vtvzekerl.
2. Voor zover de |chtgeb|iker aart de in het eerste lid omschreven verplichtingen niet voldoet, is de hoofdgerechtlgde bevoegd zelf een ve|ekering te nemen en is
de |chtgeb|iker verplicht hem de kosten daarvan te vergoeden.
Artikel 210
l . Tenzij bij de vestiging anders is bepaald, is de |chtgeb|iker bevoegd in en
buiten rechte nakoming te eist'n van aan het |chtgehuik onde-orpen vordenngen en
tot het in ontvangst nemen van betalingen.
2. Tenzij bij de vestiging anders is bepaald. is hij tot ontbinding en opzpging
van overeenko|ten slechts bev egd indien dit tot een goed beheer dienstig kan zlp.
?,
3. De hoofdgerechtigde Is slechts beyoegd de in het eerste en het tweede lyd genoemde bevoegdheden uit te oefenen, mdien hj daartoe toestem|ng van de
vruchtgeb|iker of machtiging van de rechter in eerste aanleg heeft gekregen. Tegtn de
machtiging van de rechter is geen hogere voolziening toegelaten.
Artikel 2 l l
l . Ook indien bij de beschrijùng of in een jaarlijkse opgave een of meer gpederen die nnn het wuchtgebruik ondenvopen zijn, slechts naar hun soort zijn aangrduid
behoudt de hoofdgerechtigde daarop zijn recht.
2. De |chtgebaiker is verplicht zodanige goederen afgescheiden van zijn overig vennogen te houden.
Artikel 2 l 2
l . Voor zover de aan een |chtgebruîk ondenvopen goederen bestemd Zjn om
vervreemd te worden is de wuchtgebruiker tot velM.eemding overeenko|tig hun bestelnîning bevoegd.
2. Bj de vestiging van het wuchtgebruik kan aan de vruchtgebruiker de bevoegdheid worden gegeven ook over andere dan de in het eerste lid bedoelde goederen
te beschikken. Tcn aanzien van deze goedcren vinden de artikelen 208, 2 10, tweede Iid,
en 2 I 7, tweede lid, derde lid. tweede zin en vierde lid geen toep|sipg.
3. In andere gevallen mag een vruchtgebl'uiker lechts verweemden of bemaren
!
met toeste|ing van de hoofdgerechtigde of machtiglng van de rcchter in eerste manleg. De machtiging wordt alleen gegeven, indien het belang van de |chtgebruiker of
de hoofdgerechtigde door de verweemding of bemaring wordt gediend en het belang
van de ander daardoor niet wordt gescbaad.
Al-tikel 2 1 3
l . Hetgeen in de plmats van aan wuchtgebruik onderwomen goederen treedt
doordat daarover bevoegdeljk wordt beschikt, ly|llool-t man de hoofdgel'echtigde toe en
is eveneens m'm het wuchtgebruik ondenvopen. Hetzelfde is het geval met hetgeen
door inning van aan |uchtgebl'uik ondenvopen vot'deringen wordt ontvangen en met
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vorderingen tot vergoeding, die in de plaats van m'm |Tuchtgeb|ik ondenvomen goederen treden, waaronder begrepen vorderingen ter zake van waardeve|ndeùng van die
Soederen '
2. Ook zijn nnn het wuchtgebruik ondenvomen de voordelen die een goed tijdens het wuchtgeb|ik opleverq en die geen vruchten Zjn.
Artikel 214
1 . Tenzij bij de vestiging anders is bepaald moeten gelden dîe tot het vruchtgebruik behoren. in overleg met de hoofdgerechtigde NTuclltdragend belegd of in het beIang vap de overige aan het wuchtgebruik onde-orpen goederen besteed worden.
2. In geval van geschil omtrent hetgeen ten aanzien van de in het eerste Iid bedoelde gelden dient te geschieden, beslist daaromtlent de persoon die bij de vestiging
vqm het wuchtgebruik dmartoe is aangewezen, of bif gebreke van een zodanige aanwijzing. de rechter in eerste aanleg. Tegen een |schikking van de rechter krachtens dit lid
is geen hogere voorziening toegelaten.
Allikel 21 5
1 . Komt de |chtgebruikel' de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke vervreemding en vertering van aan het |chtgeb|ik onde-orpen goederen toe dan kan
de hoofdgerechtigde bij het einde van het |chtge|uik afgi|e vorderen van de in
wuchtgeb|ik gegeven goederen of hetgeen daœ-voor in de plaats getreden is voor zover de wuchtgebaiker of zijn rechtv|krijgenden niet bewijzen dat die goederen verteerd ot-door toeval teniet gegaan zijn.
2. Bj de vestiging van het vruchtgebruik kunnen ecn of meer personen worden
mangewezen wier toeste|illg voor de vervreemding en de vel-tering nodig is. Staat het
1
|chtgeb|lk onder bewind dan zijn de ve|eemding en de vertering van de medewerking van de be|vindvoerder alankeljk.
3. Komt de |çhtgekuiker de |voegdheid tot vemeemding en vertering toe,
(1an mag hj de goederen ook voor gebruikelijke kleine geschenken bestemmen.
Artikel 21 6
Dc u'uchtgebruiker komcn alle vruchten toe, die tijdens het wuchtgebruik afgescheiden ot- opeisbmar worden, Bij de vestiging van het u'uchtgebl'uik kan nader worden
bepaald, wat met betrekking tot het u'uclltgrbruik als N'rucht moet worden beschouwd.
Artikel 2 l 7
1 . De |Tuchtgebruiker is bevoegd de aan het |chtgeb|ik ondenvoœen zaken
te verhuren. voor zover bij de vestiging van het wuchtgeb|ik niet anders is bepaald.
2, Indien bij de vestiging van het wuchtgebruik een onroerende z:mk niet verhuurd Nvœs, kan de wuchtgebruiker niet verhuren zonder toestem|ng van de
boogdgerechtigde of machtiging van de rechter in eerste aanleg, tenzij de be|'oegdheid
ckaal-toe hem bij de vestiging van het |uchtgeb|ik is toegekend.
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3. Na het einde van het wuchtgeb|ik is de hoofdgerechtigde verplicht een be|'oegdeljk |ngegane huur gestand te doen. Hij kan nochtans gest|ddoening weigeren,
voor zover zonder zijn toestemeng hetzij de ov|eengekomen tijdsduur van de huur
langer is, dan met het pl|tselijk gebruik overeenstemt of bd gebreke van zulk een gtbruik, langer is dan twee jaren, hetzil de verhuring is geschied op ongewone, voor hem
bezwarende voo-a|den.
4. De hoofdgerechtigde verliest de |voegdheid gest|ddoening te weigeren,
wanneer de huurder hem een redelijke tennijn heeft gestcld om Zch omtrent de gestanddoening te verklaren en hij zich niet binnen deze ternéjn heeû uitgesproken.
Artikel 2 l 8
Tot het instellen van rechtsvorderingell en het indienen van verzoekschrioen ter
verkrjging van een rechterlijke uitspraak die zowel het recht van de |chtgebruiker al
dat van de hoofdgerechtigde betreft, is ieder van hen bevoegd. mits hij zorg draagt dat
de ander tijdig in het geding wordt geroepen.
Artikel 2 l 9
De uitoefening van stemrecht. verbonden aan een goed dat aan wuchtgebl'uik is
ondenvolpen, blijo de lloofdgerechtigde toekomen, tenzij bj de vestiging van het
w'uchtgeb|ik anders is bepaald. De statuten van cen reclltspersoon kunnen een recht
van de |uchtgebruiker tot het uitbrcngen van diens stem in de vergadering van zijn organen uitsluiten en beperken.
Artikel 220
1 . Gewone lœsten en llerstellingen worden door de |chtgebruiker gedragen en
verricbt. De vachtgeb|iker is verplicht, indien buitenge|vone he|tellîngen nodlg zijn,
aan de hoofdgerecbtigde van deze noo|akelijkheid ktnnis te geven en hem gelegenheid te verschaffen tot het doen van deze hel'stellingen. De hoofdgerechtigde is niet tot
het doen van enige herstellillg verplicbt.
2. Nochtans is een hoofdgerechtigde nnn wie tengevolge van een beperking in
het genot van de wuchtgebl'uiker een deel van de vrtzchten toekomt. vel-plicht naar
evrllredigheid bij te dragen in de laqten en kosten. die volgens het eerste lid ten laste
van dc wuclltgebruiker komen.
Artikel 221
l . Indien de wuchtgebruiker in ernstige mate teko|schiet in de nakoming van
zijn velmlichtingen, kan de rechter in eerste aanleg op vordeling van de lloofdgerechtigtle aan deze het beheer toekennen of hct vruclltgtbl'uik onder bewind stellen.
2. De rechter kan, hangellde llet geding, het vruclltgebl'uik bj voolvaad ondçr
bewind stellen.
3. De rechter kan voor het bewind of beheer zodanige voorschliften geven, als
hj dienstig acht. Op het bewind zijn, voor zover deze voorschri|en niet anders bepalen.
de artikelen 433, eerste lid, 435. 436, eerste tot en met derde lid. 437, 438. eerste Iid,
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439, 44 1 , eerste en vierde Iid en 442 tot en met 449 van Boek l van îoep|sing, met
dien N'erstande dat de |chtgebl.uiker en de hoofdgerechtigde beiden als .rechthebbende
gelden, voor zover uit hun rechtsverhouding niet anders voonvloeit.
Artikel 222
l . lndien een nalatenschap, ocdememing of soongeljke algemeenheid in N'ruchtgebruik is gegeven kan de lloofdgerechtigde van de uuchtgebruiker |'erlangen dat de
?
tot die algenleenheld behorende schulden uit de tot het wuchtgebruik behorende goederen worden N'oldaan otl voor zover de llool|gerechtigde deze schulden uit eigen middelen heeft voldaan. dat hem het betaalde. ve|eerderd met I'ente van de dag der betaling
aft uit het &n'tlchtgebruik wordt tel'uggegeven. Voldoet de u'uclltget|ruikel' den sclluld uit
eigen vennogen, dan behoeft de hoofdgçl'ecl|tigde heln het voorgeschotene eel'st bij het
eillde van het wuclltgebl'uik terug te geven.
2. Het eerste lid vindt overeenkollwtige toepassing indien het |uchtgebruik is
gevestigd op lx|pa-tlde goederen en daarop buitengewolle lasten drukken.
Al-tikel 223
Elen vl'uchtgebl'uiker kan zijn recllt ovqrdragen of bezwaren zonder dat daardoor
de duur van het recht gewijzigd wordt. Naast de verkrijger is de oorspronkelijke N'ruchtgebruiker hoofdelijk voor alle uit het wuchtgebl'uik voonsp|itende veplichtingen jcgens de hoosdgerechtigde |nsprakelijk. Is aan de oorspl'onkelijke wuchtgebl'uiker bij
de vestiging van het wuchtgebruik een grotere bevoegdheid tot vel'weemdillg, verbruik
of venering gegeven, dan de wet aan de vl'uchtgebaiker toekent dan komt die ruimere
|voegdheid niet aan de latere verkrijgel's van het wuchtgebruik toe.
Artikel 224
lndien een wuchtgebmiker uit hoofde van de nnn het wuchtgeb|ik verbonden
l|ten en veplichtingel! op zijn kosten afstand van zijn recht wil dtlen is de hoordgerechtigde gehouden hieraan mee te werken.
Al-tikel 225
Na het eindigen van het v:'uchtgebl'uik rust op de vl'tlclltgebruiker of zijn rcchtverkrijgenden de vemlichting de goederen ter beschikking van de hoofdgerechtigde te
stellen.
Artikel 226
l . Op een recht van gebruik en eel) recht van bewonillg vinden de regels. betreffende |muchtgebruik overeenko|tige toepassing, behoudens de navolgende bepalingen.
2, Indien enkel het recht van gebrtlik is verleend, heeû de rechthebbende de bevoegdheid de aan zijn recht ondemolpen zaken te gebruiken en er de sruchten van te
genieten, die hij voor zich en zijn gezin behoeft.
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3. lndien enkel het recht van bewoning is verleend. heeft de l'echthebbende de
bevoegdheid de aan zijn recht ondenvopen woning met zijn gezin te bewonen.
4. Hj die een recht van gebnlik of een recht van bewoning heeft, kan Zjn recht
niet N'e|eemden of bezavaren, noch de zmak door een ander laten gebruiken of de woning door een ander laten bewonen.
Titel 9 Rechten van pand en hypotheek
Afdelinz 1 Algemene bepalingen
Artikel 227
1 . Het recht van pand en het recht van hypotheek zijn beperkte rechten, strekkende om op de daarnnn ondemomen goederen een vordeîing tot voldoening van een
geltksom bij voorrang boven andere schllldeisers te verhalen. Is het recht op een re|istergtlcd gevtstigtl tlal) is Ilet een rcçllt van llypollltek; is llct rccht 01) ccn allder goed gevestigd, dan is het ecn recht van pand.
2. Een recht van pand of hypotheek op een zaak strekt zich uit over al hetgeèn de
tigendom van de zaak omvat.
Artikel 228
Op alle goederen die voor overdracht vatbaar zijn, kan een recht van pand hetzij
van hypotheek worden gevestigd.
Artikel 229
1 , Het recht van pand of hypotheek brcngt van rechtswege mee een recht van
pand op alle vordeùngen tot vergoeding, die in de plaats van het verbonden goed treden,
Nvaarondrr begrepen vorderingen ter zake van Nvaardeve|indering van het goed.
2. Dit pandrecht gaat boven ieder op de vordering gevestigd ander pandrecht.
Artikcl 230
Een recht van pand of hypotheek is ondeelbaar, zelù dan indicn de vel'bintenis
waarvoor het recht is gevestigd, twee of meer scbtlldeisel's of sclluldenaal's heeo en de
verbintenis tussen hen wordt vcrdeeld.
Anikel 23 1
1 . Een recht van pand of hypotheek kan zowel voor een bestaande als voor een
toeko|tige vordering worden gevestigd. De vordering kan op naam. aan order of aan
toonder luiden, Ze kan zowel ekm vordering op de pand- of h|otheekgevel' zelf als een
vordering op een ander zjn.
2. De vordering waarvoor pand of hypotheek wordt gegeven, moet voidoende
bepaalbaar zijn.
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Artikel 233
1 . De pand- of hmotheekgever die niet tevens de schuld|aar is, is aansprakelijk
voor waardeve|d|ng van het goed, voor zover de waarborg van de schuldeiser
daardoor in gevaar wordt gebracht en nnn d! pand- of hmotheekgever of aan
een persoon waaï-voor deze nnnsprakelijk is een venvllt kan worden gemnnkt.
2. Door hem te behoeve van het goed anders dan tot onderhotld dqnrvan gemxnkte kosten kan hj van de pand- of h|theekhouder te|gvorderen, doch slechts
inàien deze Zch op het goed heeh verhaald, en voor zover genoemde kosten tot een hogere opbrengst van het goed te diens bate hebben geleid.
Artikel 234
l . Indien voor een zelfde vordering zowel goederen van de schuldenmw als van
een derde zijn verpand of verhrothekeerd, kan de derde, wanneer de schuldeiser tot
executie overgaat. verlangen dat die van de schuldena| mede in de verkoop worden
begrepen en het eerst worden verkocht.
2. Zijn voor een zelfde vordering twee of meer goederen verpand of verhpothekeerd en rust op een (L'mI-VmI een beperkt recht, dat de schuldeiser bij de executle niet
behoeft te eerbiedigen dan heeft de beperkt gerechtigde een overeenko|tige bevoegd!
heid, als in het eerste lld is vermeld
:
3. lndien de schuldeiser wmgert aan een op het eerste of tweede lid gegrond verlapgen te voldoen. kan de recbter in eerste nnnleg op verzoek van de meest gerede pmlij
of in geval van een hpotheek van de notaris ten overstaan van wie de verkoop zal geschieden, op deze welgering beslissen. Het vm-zoek schorst de executie. Tegen een bescàikking krachtens dit lid is geen hogere voorzienlg toegelaten.
Artikel 235
Elk beding waarbj de pand- of hpqthjekhouder de |voegdheid wordt gegeven
ziçh het verbonden goed toe te eigenen, ts metlg.
Afdeline 2 Pandrecht
Artikel 236
1 . Pandrecht op een roerende zaak op een recht aan toonder of order, of op het
|chtgekuik van een zodanige zaak of recht, wordt gevestigd door de zaak of het
toonder- of ordepazier te brengen in de macht van de pandhouder of van een derde omtrent wie partijen zlp overeengekomen. De vqstiging van een pandrecht op een recht
nnn order of op het wuchtgebruik dnnrvan verelst ttvens endossement.
2. Op andere goederen wordt pandrecht gevestigd op ova'eenko|tige wijze als
voor de Ievering van het te verpanden goed is tltslaald.
Artikel 237
1 . Pandrecht op een roerende zaak. op een recht aan tqonder of op het vruchtgebruik van een zodanige ZZI::A ot-recht kan ook worden gevestlgd bij akte, zonder dat de
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zaak of het toondepapier wordt gebracht in de macht van de pandhouder of van een
derde.
2. De pandgever is verplicht in de akte te verklaren dat hij tot het verpanden van
het gotd bevoegd is, alsmede hetzij dat op het goed geen beperkte rechten rusten, hetzij
welke rechten daarop rusten.
3. Wanlleer de pandgrver of de schuldenaar in zijn veplichtingen jegens de
pandhouder tekonschiet of de pandhouder goede grond geeû te vrezen dat in die verplichtingel) zal worden tekortgeschoten, is deze bevoegd te vorderen dat de zaak of het
toondepapier in zijn macht of in die van een derde wordt gebracht. Rusten op het goed
meer pandl'echten, dan kan iedere pandhouder jegens wie de pandgever of de schpldenaar tekollschiet, deze bevoegdheid uitoefenen, met dien verstande dat een andere dan
de hoogst gerangschikte slechts afgifte kan vorderen aan een tussen de gez|ehlijke
palldhouders overeengekomen of door de rechter aan te wijzen pandhouder of derdr.
4. Wanneer de pandgever of de schuldennnr in zijn velmlichtingen jegens de
pandhouder die een bij voorbqat gevestigd pandrecht op te velde staande vruchten of
beplantingell beefi, tekodschiet, kfm de rechter in eerste aanleg de pandhouder op diens
verzoek machtigen zelf de te velde staande vruchten of beplantillgen in te oogsten. Is de
pandgever eigen:k:u' van de grond of ontleent hij zijn recht op de vruchten of beplântingen aan een beperkt recht op de grond, dan kan de beschikking waarbij het verzoek
wordt toegewezen, worden ingeschreven in de openbare registeîs.
5. Tegen een beschikking krachtens het vierde Iid is geen hogere voorziening
t|gelaten.
Artikel 238
l . Ondanks on|voegdheid van de pandgever is de vestiging van een pandrecht
op een roerende zaak op een recht aan toonder of order of op het wuchtgebruik van een
zodanige zaak of recht geldig, indien de pandhouder te goeder trouw is op het tijdstip
waarop de zaak of het toonder- of geëndosseerde ordepapier in zijn rnacht of in dk vart
een derde is gebracht.
2. Rust op een in het eerste lid genoemd goed een beperkt recht dat de pandhouder op het in dat lid bedoelde tàjdstip kenl noch behoort te kennen: dan gaat het pandrecht in rang boven dit beperkte recht.
3. Wordt het pandrccht gevestigd op een roerende zaak waarvan de eigenaar het
bezit door diefstal heeft verloren, of op een vruclltgebruik op een zodanige zaak, dan is
anikel 86 derde lid, C|anhetl en onderdeel b en vierde lid, van ovel'eenko|tige toepassing.
4. Dit artikel kan niet worden tegengevvopen aan degene die de zaak opeist, indien volgens Mikel 86a, eerste lid ook artikel 86 niet aan hem tegengewomen zou kun@
nen worden.
Artikel 239
I . Pandrecht op een tegen een of meer bepaalde personen uit te oefenen recht dat
niet aan toonder of order luidt, of op het wuchtgebruik van een zodanig recht katl ook
worden gevestigd bij akte zonder mçdedeling dnarvan m'm die personen, mits dit recht
!
op het tijdstip van de vestlging van het pandrecht reeds |staat of rechtstreeks zal worden verkregen uit een dan reeds |staande reclltsverhouding.

0

0

Pagina 20 A|ondïginmblad van Aruba 2000 no. t)z
2. Allikel 237, tweede lid, is van overe|ko|tige toep|sing.
3. Wanneer dg pandgever of de schuldenaar in Zjn veœlichtingen jegens de
pandhouder tekolschlet of de pandhouder goede grond geeft te vrezen dat in die verplichtlgen zal worden teko|||choteny is Xze bevoegd van de verpanding mededeling
te doen a| de in het eerste lld genoemde personen Pandhouder en pandgever kunnen
J
overee|omen dat deze bevoegdheid op een arder tildqtip ingaat.
4. Artikel 88 geldt slechts voor de pandhoudrr wiens recht overe|o|tig het
œrste lid is gevestigd, indien hij te goeder trouw is op het tijdstip van de in het derde lid
bedoelde mededeling.
Artikel 240
Pandrecht op een aandeel in een goed wordt gevestigd op overeenko|tige wijze en met overeenko|tige gevolgen als voorgesclll'even ten aanzien van de vestiging
van pandrecht op dat goed.
Artikel 241
De pandhouder is verplicht, desgevorderds mm de pandgever een schri|elijke
verklaring af te geven van de aard en voor zover mogeljk het |llrag van de vordering
waafvoor het verpande tot zekerheid strekt.
Artikel 242
Een pandhouder is niet bevoegd het yoed de hij in pand heeft, te he|erpanden,
tenzij deze bevoegdheid hem ondubbelzinnig is totgekend.
Artikel 243
l . I Iij die uit hoofde van een pandrecht een zaak onder zich heeft. moet als een
goed pandhouder voor de zaak zorgdragen.
2. Door een pandhouder betmalde kosten tot behoud en tot onderhoud met inbegrip van door hem betaalde nnn het goed verbonden Iasten, moetert hem door de pandgever worden terug|t|ld; het pandrecht strekt mede tot zekerheld daarvoor. Andere
door hem ten behoeve van het pand gemnnkte kpslen kan hij van de pandgever slechts
teagvorderen, indien hii ze met diens toestemmmg heeft gemkakt, onveménœrd diens
nnnspr|eldkheid uit 'znzk'w|e|ng of ongerechtvaeigde venijking.
Artikel 244
Tenzij anders is bedongen, strekt een pandrecht tot zekerheid van een of meer
bepaalde vordering| tevens tot zekerheid voor drie jaren rente die over deze vordelingen krachtens overeenko|t of wet verschuldigd is.
Artikel 245
Tot het instellen van rechtsvorde|ngen tegen derden ter beschenùng van het
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verpande goed is zowel de pandhouder als de pandgever bevoegd, mits hij zorg draagt
dat de Mder tijdig in het gedmg wordt geroepen.
Artikel 246
1 . Rust het pandrecht op een vordming, dan is de pandhouder bevoegd in en buiten rechte nakoming daaîwn te eisen en |talingen in ontvangst te nemen. Deze bevoegdheden blijven bij de pandgever, zolang het pandrecht niet aan de schuldenaar van
de vordering is meegedeeld.
2. Dcgene aan wic de in het eerste Iid bedoelde |voegdlleden toekomen, is tevens bevoegd tot opzegging, indien de vordering niet opcisbaar is maar door opzegging
opeisbaar gerru'h-öd kan worden. Hij is jegens de ander gehouden niet nodeloos van deze
lvoegdheid gebruik te maken.
3. Rust op de vordering meer dan één pandrecht. dan komen de in het errste en
het twecde lid aan de pandhouder toegekeudc bevoegdlleden aileen man dc hoogst gerangschikte pandhouder toe.
4. Na mededeling van de verqandiny aan de schuldena| kan de pandgever deze
lvoegdheden slechts uitoefenen, indlen hil daal-toe toesteming van de pandhoudér of
machtigùlg van de rechter in eerste aanleg heeo gekregen.
5. Bij inning van ecn verpandc vordering door de pandhouder of mct machtiging
van de rcchter in cerste aanlcg door de pandgcvcr komcn de palldrechtel! waal-me.e dc
vordering bczwaard was op het geïnde te rusten.
Artikel 247
De uitqefening van stemrecht. verbonden aan cen goed dat aan pandrecht is onderworpen, blllft de pandgever toekomen. tenzj bij de vestiging van het pandrechl anders is bepaald. De statuten van een rechtspe|oon kunnen een recht van de pandhogder
tot het uitbrengen van diens stem in de vergadtring van zijn organen uitsluiten en bçperken.
Artikel 248
1 . Wanncer de schuldcnaar in vcrzuim is mct dc voldoclling van hctgccn waarvoor hct palld tot waarborg strekt. is dc Ilalldhoudcr bcvocgd hct vcqmntlc gocd tc vcrkopen en llet hen) vcrscllîlltligde op dc opbrcngst te vcrl|alcn.
2. Pmlijen kunncn bedingen dat cerst tot verkoop kan Avordcn ovcl'gegaall. nadat
de rcchtcr op vordcring van de pandhoudcr heeft v|tgesteld dat de schtlldenaal' in verzuim is.
3. Een lagcr gerangschikte pandllouder of beslaglcggcr kan het verpandc gocd
slechts verkopen mel handhaving van de hoger gel'angschikte pandrechtcn.
Artikel 249
1 . Tenzij anders is bedongtn, is een pandhouder die tot verkoop wil overgaan,
veplicht. voor zover hem dit redelijke-ijze mogelijk is, ten minste drie dagen tevoren
de voorgenomen verkoop met veloelding van plaats en tjd schriûeljk mec te delen aan
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de schuldena en de pandgever, alsmede nqn hen die op het goed een |perkt recht hebben of dmarop beslag hebben gelegd; onder een schùâeljke mededeling is een mededeIing per telegram, telex en telefax |grqxn.
2. De nlneegging moet zo nauwkeurk mogelijk de som nsmgeven, waarvoor het
pand kan worden gelost. Lossing kan tot op het tj|tip van de verkoop plaatsvinden,
mits ook de reeds gemnnkte kosten van executie worden voldaan.
Artikel 250
l , De verkoop geschiedt in het openl)lx% naar de gebruikeljke gewoonten en
voons.|rden.
2. Bestaat het pand uit goederen die op een nurkt of beurs verh|delbar zijn,
dan kan de verkoop geschieden op een l'mlukt door t|senkomst van een nsâLel| in het
vak of ter lxurze door die van een bevoegde tussen|rsoon overeenko|tig de regels en
gebruiken die aldaar voor een gewone verkoqp gelden.
3. De pandhouder is bevoegd mee te bleden.
Artikel 251
1. Tenzij anders is |dongen, kan de rechter in eerste nnnleg op verzoek van de
pandhouder of de pandgtver bepalen dat het pand zal worden verkocht op een van artikel 250 afwijkende wjze, of op verzoek van de pandhouder |palen dat het pand voor
ten door hem vaq! te Mellen bedrag aan de pandhouder als koper zal verblijven.
2. Nadat de pandhouder |voegd is geworden tot verkoop over te gnnn, kunnen
pandhouder en pandgever een van artikel 250 afwi-kende wijze van verkoop overeenkomen. Rust op het verpande goed een beperkt recht of een beslag, dan is daartoe tevens
de medewerking va!l de beperkt gerechtigde of de lslaglqger vereist.
Artikel 252
Tenzij alldtqa.i is bedongen. is de pandhouder verplicht, voor zover hem dit redeljkenvijze lxxlgeliik is, uiterlijk op de dag volgende op die van de verkoop, dalrv:m
schriûelijk kennis te geven aan de schuldena| en de pandgever, alsmede Rnn llen dle op
het goed een |perkt recht hebben of daarop beslag bebben gelegd. Onder een schriftelijke kennisgeving is een kennisgeving per telegratq telex en telefax begrepen.
Artikel 253
1 . De pandhouder houdt na voldoening van de kosten van executie van de
netto-opbrengst af het aan hem verschuldigde bedrag wmtrvoor hij pandrecht heeft. Het
overschot wordt aan de pandgever uitsekeerd. Zijn er p|dhouders of andere beperkt
gerechtigden, wier recht op het goed door de executie is vel-vallen of hebben schuldeisers op het goed of op de opbrengst beslag gelegd, dan hacdelt de pandhouder overeenkonwtig artikel 490b van het Wet|ek van Burgerlijke Rechtsvordeeg van Aruba.
2. De pandhouder kan de door hem nnn de voormelde hl|ghebbenden uit te
keren bedragen niet volà)ell door veaekenlg, tenz!j het een uitkering sun de pyndgever
betrefr en deze uitkering niet plnnts Gndt gedul'tll| diens Sllùsement of surseancr of
de vereffaing van zijn naht|schap.
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Artikel 254
l . Indien op roerende zaken die volgens verkee|opvatting bestemd Zjn om een
thepm'llde onroçrende znnk duurznnm te dienen en door hun vorm al zodanig Zjn te hçrkennen, of op |chinmieën of w|ktuigen, die bestemd Zjn om daarmee een bedrjf in
een bepaalde hiertoe ingerichte fabriek of werkplaats uit te oefenen, overeenko|tig
artikel 237 een pandrecht is gcvestigd voor een vordering waarvoor ook hypotheek gevestigd is op die onroerende zaak, fabriek of werkplaats of op een daarop rustend beperkt recht, kan worden bedongen dat de schuldeiser bevoegd is de verpande en verhypothekeerde goederen te zamen volgens de voor bypotheek geldende regels te execuiereTl.
2. Executeert de schulde|er overe|ko|tig het beding, dan zijn de Mikelen
268 tpt en md 273 op hrt pandrecht van over|ko|tige toepassing en is de toepasseljkllmd van de ûmtikeltm 248 tot en md 253 uitgesloten.
3. Het beding kan. onder vermelding en de p|drechten waarop het |trekkîng
heeft, worden ing|chres'en in de regùsters waarin de hmotheek is ing|chreven.
Aftikel 255
j . Bestaat het pand uit geld, dan is de p|dhouder, zodra zijn vordering opeisbâar is geworden, zonder voorafgaand! aanzegging bevoegd zich uit hct pand te voldoen ov|eenko|tig artikel 253, Hij 1j, dnnrfoe verplicht, indien de pandgever zulks
vordert en deze bevoegd is de vordering m de verpande valuta te voldoen.
2. Artikel 252 Gndt overecko|tige toep|sing.
Artikel 256
Wanneer een pandrecht is tenietgegaan, ù de pandhouder verplicht te venichten
hetgeen zijnerzij| nodig is, opdat de pandgever de hem toekomende feitelijke macht
over het goed herkrjgt, en desyerlangd aan de pandgever een schriûeljk bewijs te verstrekken dat het pandrecht geëmdigd is. Is de vorde 'nng waarvoor het pandrecht tot mkerbeid strekte, met een beperkt recht thezwmard, d| rust een overeenko|tige verplichting op de bepcrkt gcrechtigde.
Artikcl 257
lndien degm!e die uit hoofde van een pandrecht een zaak onder zich heeft, in
ernstigc mate in de zorg voor dc zaak tcklldscllict, kan de rcchtcr in ecrstc aanleg op
vordeling van de pandgevcr of een pandhoudcr bcvclen dat dc zaak aan ccn van hen
wordt afgegeven of in gcrechtelijke bewaring vac een derde wordt gesteld.
Artikel 258
l . Wanneer een in pand gegeven goed als bedoeld in Mikel 236, eerste Iid. in de
macht van de pandgever komt. eindigt het pandrecht, tenzij het met toep|sing van artikel 237, eerste lids werd gevestigd.
2. Afstand van een pandrecht kan geschiedec bij enkele overecnko|t, mits van
de toeste|ing van de pandhouder uit een schù|eljke verklaring blijkt.
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Afdelina 3 Pandrecht van ce|iûcaathouders
Artikel 259
l . Indien iemand door het uitgeven van ce|iûcaten derden doet delen in de opbrengst van door hem op eigen naam verkregen aandelep of schuldvorderingen. hebben
de ceciGc|thouders een vordering tot uitkering van het hun toegezegde tcgcn de uitgcver van de ceniscaten.
2, Zijn de oorspronkelijke aandclen of schuldvorderingen op naam gesteld en de
ceniscaten uitgegeven met medesverkillg van de uitgever van de oorspronkelijke aandclen of schulds'orderingen dan verkrijgen de ce|iGcaathouders tevens gezamenlijk een
pandrecht op die aizndelmt of schuldvorderin|en. Zijn de celliscaten uitgegeven voor
schyldvorde|ngen op naam zonder med-erklng van de schuldenaar dan verkrijgen de
cenlscrthouders eec zodanig pandrecht door mededeling van de uitgioe aan de schuldenaar, Zijn de ceniscaten uitgegeven voor aandelen of schuldvorderingen aan toondcr.
dan verkîijgtn de ceni|caathouders een zodanig pandrecht. zonder dat het papier in de
macht van de ceniscaathouders of een derde behoeft te worden gebracht.
3. Dit pandrecht geeft aan de ceniGcaathouders alleen de bevoegdlleid in geval
van niet-uitbetaling van het hun N'ersclluldigde met inachtneming van de volgende regels het pand gtheel of gedeeltelijk te doen verkopen en zich uit de opbrengst te voldoen. Een celiscaathouder die hielloe wenst over te gaan, wendt zich tot de recllter in
eetste J'nnleg van de woonplaats van degene die de ceniscaten heeft uitgegeven met het
vel-zoek een besvindvoerd| over het pand te benoemen die voor de verkoop en de verdeling van de opbrengst zorg draagt, Indien niet alle cc|i|c|thoudel's met de verkoop
instemmen, wordt slechts een deel van hct pand day ovcreellkonlt met het rccht van de
andere ce|isc|thoudel's verkocht; de rechtcn van deze laatsten gaan door de vcrdeling
van de opbrengst onder hen teniet. De rechter kan op verlangen van elke ce|iûcaatllouder of ambtshalve m|tregelen bevelen in het belang van de cel4iscaathouders die niet
met de verkoop hebben ingestemd, en bepalen dat de verkoop door hcm moct worden
goedgekeurd, wil zij geldig zijn.
Afdeline 4 Recht van hypotheek
Artikcl 2b0
l . I l||)t)(l||| |k 5|| t|l'tlt !; te |?ll |tià;tl tltltll' () (::1 t tl| | (:11 Illll'tij t211 $31) à; () r13:llth: t () Iltlllll'i|l|
akte waarbij dc h|otheekgever aan de ltrotlleekhouder hypotheek op een registel'goed
vcrlcent. gcvolgd door haar inschrijvillg in de daartoe bestcmde openbare registcrs. De
akte moct ccll klallduiding lycvattml van tlc vordering waarvoor dc hypothcek tot zekcrheid strckt. of van dc fèiten aan de hand waarvan dic vordering zal kunnen wordcn bepaald. Tevens moet het bedrag worden velnneld waarvoor de hypotheck wordt N'erleclld
:
of, indicn dit bedrag nog niet vaststaat, het nmxlmumldrag dat uit hoofde van de h|potheek op het goed kan worden verhaald. De hypotheekhouder moet in de akte hier te
lande Nvoonplrls kiezen.
2. Tenzij anders is bedongen, komen dc kosten van vcrlening en vestiging ten
laste van de schuldecaar.
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3. Bij de in het eerste lid bedoelde akte kan ienu'md slechts krachtens een bij authentieke akte verleende volmacht als gevolmachtigde voor de h|otheekges'er optreden.
4. Voor het ovelige vinden de algemene voorschri|en die voor vestiging V|
beperkte rechten op registergoederen gegeven zijn, ook op de vestiging van een hypotlwek toep|sing.
Arîikel 261
l . Is bij een koopovereenko|t hypotheek op het verkochte goed tot waarborg
van onbetaalde kooppenningen bedongen en is dit beding in de leveùnysâte #ermeld,
dan heeû deze hypotheek, mits de akte wmarbij zij werd verleend tegelllk met de leveringsakte wordt ingeschreven voorrang boven alle andere ïtan de koper ontleende rech!
ten ten manzien waarvan legelljk een inschrijving plaatsvond.
2. Het eerste lid vindt overeenko|tige toepassing op een bij verdeiing bedongen hypotheek op een toegedeeld goed tot waarborg van hetgeen hij aan wie het goed is
toegedeeld. aan de andere deelgenoten ten gevolge van de verdeling schuldig is of
mochç worden.
Artikel 262
I . Bë een notariële akte die in de registers wordt ingeschreven, kan worden bepaald dat een hypotheek ten aanzien van een of meer hypotheken op hetzelfde gued een
hogere rang heeû, dan haar volgens het tjdstip van haar inschrijving toekomt, mits uit
de akte bljkt dat de gerechtigden tot die andere hypotheek of hypotheken (laxin toestemmen.
2. Met overeenko|tige toepassing van het eerjte Iid kan ook worden bepaald
dat een hypotheek en een ander beperkt recht ten aanzlen van elklhu' worden geacht in
andere volgorde te zijn ontstnnn. dan is geschied.
Al-tikel 263
l . Tenzij in de haotheekakte anders is llepIu'lld, strekt een hypotheek tot zekerheid van een of meer bepaalde vol.deringen tevens tot zekerheid voor drie jaren rente die
daarover krachtens de wet verschuldigd is.
2. Een beding dat een hypotheek tot zekerheid van een of meer bepaalde vorderingen tevens strekt tot zekerheid van rente over een langer tijdvak dan drk jaren zonder
vermelding van een |imumvdrag, is nietig.
Artikel 264
l . Indien de ll|otheekakte een uitdrukkelijk beding bevat, waarbij de hypotheekgever in zijn bevoegdheid is beperkt. hetzij om het bemvaarde goed buiten toestenming van de hootheekhouder te verhuren, hetzij ten aanzien van de wijze wnqrop
of van de tjd gedurende welke het goed zal kunnen worden verhuurd, betzij ten nnnzien
van de vooruitbetaling van huupenningen, hetzij om het recht op de huuTennlg| te
verweemden of te verpanden, kan dit beding niet alleen tegen Iatere verkqgers van het
bezwaarde goed, maar ook tegen de huurder en tegen degene aan |vie het recht op de
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huupenningen werd venqrel'nd of verpand, worden ingero|en, zulks zowel door de
hmotheekhouder als na de uitwinning van het |zwaarde goed door de koper. dit laatste
alleen voor zover deze bevoegdheid op hqt tij|tip van de verkoop nog mm de hypoîhœkhouder toekwam en deze de uitoefenlng dnnrvan bljkens de vel'koopvoo-|dcn
aazt de koper overlmat.
2. De inroeping kan niet g|chieden, voordat het in artikel 544 van het Wetboek
van Burgerlijke Rechts&'orde|ng van Aruba |doelde exploit van aanzegging of overneming is uitgebracht. De bepalingen, |treflknde vemietigb|heid, zjn van toep|sing.
mct dien verstande da! de tel-mijn van m4ikel 52, ecrste lid, loopt vanaf de voormeldc
aanzegging of ovememing, en dat ecn in strjd rrrt het beding gckomcn rcchtsl|andclillg
slechts wordt vernietigd ten |borve van degene die hct inrocpt. en nict vcrder dan met
diens recht in overeenste|ng is.
3. Indien het recht van de huurder door ve|ietiging krachtens het tweede lid
verloren gaat, wordt aan bem uit dc bij dc executie verkregen nettt|-ojabrcngst van hcl
goed met voonung ollmiddellijk na hcn tegcn wie hj zijn recht niet kon înroepen ecll
vetgoeding uitgekcerd ten bedragc van de schade die hij als gevolg van dc vc|ictlgillg
Iijdt. Is de koper bevoegd het beding in te roepen, dan wordt van hetgeen aan de schuldcisers met een lagere rang toekomt. een met de tc venvachten schade overcenkomend
bedrag gcl'esel'|'ccl'd. totdat vaststaat dat de koper van zijn tlc|/ocgdhcid geen gcbruik
maakt.
Artikel 266
Is een zmak aan hypotheek ondenvorpen en heeft de h|otheekgel'er hieraan na
de vestiging van de hypotheek verandeùngen of toevoegingen a|gebracht. zonder dat
hij verplicht was deze mede tot onderpand voor de vordering te doen strekken, dan is hij
bevoegd deze verandelingen en toevocgingcn wey tc nelnen, nlits hij dc zaak in de oude
toestand terugbrengt en, desverlangd, voor de tild dat dit nog niet is geschicd, tcr zake
van de wmardeve|nde|ng zqkerheid stelt. Degene die gerechligd is tot te velde sîaande vruchten of |plantingen is bevoegd deze in te oogsten; kon dit voor de executie
niet geschieden dan zijn hij en de koper verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de vemlichtingen die afgaande en opkomende huurders op grond van artikel
1 6 l 1 jegens elkaar hcbben.
Anikel 2b7
111 de Ilaotlleekakte kan worden |dongen tlat de ll|otlleckllotldel' bevocgd is
om het vcrl|wothekcerde goed in beheer te nemen, indicn de bmotheekgever in zijn
verpliclltingel: jcgens hem in ernstigc matc tekort schiet cn de rcchter in eerste aanlcg
hem machtiging verlcent. Evenecns kan in dc aktc wordell bedongcn dat de hypothcckhopder bevoegd is de aan de hmotheek ondenvomen zaak onder zich te uemen, îndien
zulks lnet htt oog op de executie vereist is. Zonder uitdrukkelijke bedingen mist de hp
potheekhoudel' deze bc|'oegdheden.
Artikel 268
1 . Indien de schuldeiser in verzuim is met de voldocning van hetgcen waarvoor
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de hypotheek tot waarborg strekt. is de hypotheekhoudel' bevoegd het verbonden goed
in het openbaar ten ovtfrstaan van een notarîs te doen verkopen.
2. Op verzoek van de hrotheekhouder of hrotheekgever kan de rechter in eerste aanleg bepalen dat de verkoop ondershan| zal geschieden bij een overeenko|t die
hem bij het verzoek ter goedkeuùng wordt voorgelegd. Indien door de h/otheekgever
of door een h|otheekhouder, beslagleçger of beperkt gerechtigde, die bll een hùgere
opbrengst van het goed belang heeû vôor de afloop van de behandeling van het verzoek
aan de rechter een gunstiger aanbod wordt voorgelegd kan deze bepalen dat de verkoop
o|'ereenko|tig dit aanbod zal geschieden.
3. Het in het tweede Iid bedoelde verzoek wordt ingediend binnen de in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordeùng van Aruba daarvoor bepaalde termijn. Tegen een
beschikking krachtens het tweede lid is geen hogere voo|iening toegelaten.
4. Eec executie als bedoeld in het eerste tot en met derde lid geschiedt rnet inacbtneming van de daarvoor in het Wetboek van Burgerljke Rechtsvordering van
Aruba voorgeschreven fo|liteiten.
5. De hootheekhouder kan niet op andere wijze zijn verhaal op het verbonden
goed tlitoerellen. llell daartoe strekkend bedillg is nietig.
Arîikel 2|9
Tot op het tjllstip van de toewijzing ter veiling of van de goedkeming door de
rechter van de onderhanïe verkoop kan de verkoop worden voorkomen door voldoening van hetgeen waarvoor de hypotheek tot wmarborg strekt alsmede van de reeds gemaakte kosten van executie.
Anikel 270
l . De koper is gehouden de koopprijs te voldoen in handen van de notark te
wiens overstaan de openbare verkoop heeft pl|tsgevonden. of door wie de akte van
overdracht ingevolge de onderhanàe verkoop is verleden. De kosten van de executie
worden uit de koopprijs voldman.
2. lndien geen hypotheken van een ander dan de verkoper zijn ingeschreven en
geen schtLldeiser op het goed of op de koopprijs beslag heeû gelegd of zijn vordering
ontleent aan anikel 264, derde lid, en evenrnin door de executie een beperkt recht op het
goed vervalt, draagt de notaris aan de verkoper uit de netto-opbrengst van het goed af
hetgeen aan deze bljkens een door hem aan de notaris te verstrekken verklaring ktachtens zijn door hpotheek verzekerde vordeling of vorderingen toekomt; het overschot
keert de notaris ult aan hem wiens goed is verkocht.
3. Zijn er meer hoothelkhouders. of zijn er schuldeisers of beperkt gereqhtiqden als bedoeld in het tweede lld, dan stort de notaris de netto-opbrengst onvemiild blj
een door hem aangewezen lyewmru'der die aan de daartoe gestelde eisen van het Wetboek
van Burgerljke Rechtsvorde|ng van Aruba voldoet. Wanneer het goed door de eerste
hrotheekhouder is verkocht en deze vôôr of op de betaaldag |n de notaris een vérklaring heeh overgelegd van hetgeen hem van de opbrengst toekomt krachtens de door de
eerste hypotheek verzekerde vordering of andere vordering| die eveneens door hypotheek zijn verzekerd en in rang on|ddellijk bj de eerstt |nsluilen. met vermelding
van schuldeisers wier vordering boven de zijne rang neemt, blijft de storting nochtans
achtenvege voor hetgeen aan de verkoper blijkens deze verklaring toekomt en keert de
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notaris dit aan deze uit. Deze verklaring moet zijn T'oorzien van een |ntekening van de
rechter. inhoudende dat hij de verklaring heeû goedgekeurd, nadat hem sum|erlijk van
de juistheid ervan is gebleken. Tegen de goedkeuring is geen hogere voorziening toegelaten.
4. Ingeval de notaris ernstige redenen heeû om te vermoeden dat dc hem ingevolge het tweede of derde Iid verstrekte verklaring onjuist is. kan hij de uitkering 11:111
de hlpotheekhouder opschorten tot de in het derde lid aangewezen rechter op vordering
van de meest gerede panij of op verlangen van de notaris omtrent de uitkering heeft be|list.
5. Indien de haotheckllouders, de schuldeisers die op het goed of op de koopprijs beslag hebben gelegd of hun vordering ontlenen aan artikel 264, derde Iid, de beperkt gerechtigden wier recht door de exrcutie vervalt, alsmede degene wiens goed is
verkocht, het N'éér de betaaldag omtrent de verdeling van de te storten som etms zijn
geworden, blijft de storting achtefwege en keel't de notaris aan ieder llet hem toekomende uit.
6. Van het eerste tot en met het vijfde lid kan in de verkoopvoorsv|rden niet
worden afgeweken.
Allikel 271
l . Na de betaling van de koopprijs zjn alle in artikel 270. vijfde Iid, genoemde
belanghebbenden bevoegd een gerechtelijke rangregeling te verzoeken om tot verdeling
van de opbrengst te komec overeenko|tig de fo|aliteiten die in het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordeùng van Alvba zijn voorgeschreven.
2. Indien deze bel|ghebbenden met betrekking tot de verdeling alsnog tot overeenstemlning komen en daarvan door eec authentieke akte doen blijken aan dc bewaarder bij wie de opbrengst is gestort. dan keert deze aan kder het hem volgens deze akte
toekomende uit.
Allikel 272
l . Een verkoper die van de notalis betaling heeft ontvangen, is verplicht desverIangd aan hem wiens goed is verkocht en aan de schuldenaar binnen ién maand na de
betaling rekening en verantwoording te doen.
2. Een hmotheekhoudel', een sclluldeiser of een beperkt gel.echtigdc, die in de
I'angrcgelillg is begrepen, kan binnen één nlaand na de sluiting daarvan gclijke rckening
en N'eralltsvoprding vragen, indien hij daarbij een l'ecblstreeks belang heert.
Artikel 273
1 . Door de Ievering ingevolge een executoriale verkoop en de voldoening van de
koopprijs gaan alle op het verkochtc goed rustende hlmotheken teniet en N'ervallen de
ingeschl'evell beslagen, alsook de beperkte rechtcn die niet tegen de verkoper ingeroepen kunnen worden.
2. Wanneer de koper aan de rechter de l|N'ijsstukken overlegt dat de verkoop
met inachtneming van de wettelijke voorschriûen heeft plaatsgehad en dat de koopprijs
in handen van dc notaris is grstol't, wordt hem van hrt lenietgaan en vervallen van de in
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het eerste lid bedoelde hmotheken, beperkte rechten en beslagen een verklaring verstrekt. Tegen de beschikking die een zodanige verklaùng inhoudt, is geen hogere voorzlening toegelaten.
3. De verklaring kan bj of na je levering in de registers worden ingeschreven.
Zij machtigt dan de tlewalu'der der reglsters tot doorhaling van de lschdjlngen betreffende hypotheken en beslagen.
Artikel 274
l . Indien een hypotheek is tenietgeg|, is de schuldeiser verplicht aan de rechîhebbende op het thezwmarde goed op diens verzoek en op diens kosten bij authentlke
akte een verklaring af te geven dat de hypotheek is vervallen. Is de vordering waarvoor
de hypotheek tot zekerheid strekte met een beperkt recht bezwaard, I1an rust een overeenkonmige veplichting op de |perkt gerechtlgde.
2. Deze verklaringen kunnen in de registers worden ingeschreven. Zij machtigen
dan te zamen de bewaarder tot doorhaling.
3. Worden de vereiste verklaringen nict afkegeven, dan is artikel 29 van
overeenko|tige toep|sing.
4. Is de hypotheek door vermenging tenietgeg|n. dan wordt de bewaarder tot
doorhaling genuchtigd door een daartoe strekkend! verkl|ing, afgelegd bij authentieke
akte door hem aan wie het goed toebehoort tenzll op de vordering een beperkt recht
rust.
Artikel 275
Een volmacht tot het afleggen van een verklaring als bedoeld in artikzl 274,
moet schù|elijk zijn verleend.
Artikel il
Deze lanàverordening treedt in werking op een bij lan|besluit te bepalen tijdstip.
Gegeven te Oranjestad. 20 juni 2000
0. Koolman
De minister van Justitie en
Publieke Werken,
E.J. Vos
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