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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
LANDSVERO|ENING van 20 juni 2000 bevattende de tekst van de titels 3. l 0 cll
3. l l voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba.
Uitgegeven, 28 september 2000
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IN NMM DER KON|GINI
DE GOUVERNEUR van Aruba,
In o'venveging genomen hebbende:
dat hit in het kader van de herziening van het Burgerlijk Wetboek van Aruba wenselijk
is de tekst van de titels I 0 en l 1 van Boek 3 vast te stellen;
Heeh. de Raad van Advies gehoord, met gerk'let'n overleg der Staten', v|tgesteld
onderstaande Ianivel'ordening: .
Aztikel I
De titels 10 en 1 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba wùrden als
volgt v|tgemeld:
Titel 10 Verhaalsrecht op goederen
Afdelinz l Algemene llefdingen
Artike! 276
' Tenzij de wet of een ov|eenko|t anders bep|lt kan een schuldeiser zijn vordering op alle goedm'en van zijn schuldena| verhalen.
Artikel 277
k . Sclluldeise| hebben onderling een geljk recht om, na voldoening van de kosten van executie, uit de netto-pbcengst van de goederen van hun sclluldenaal' te wor'den voldaan naar evenredigl:eid van ieders vordering. behoudens de door de wet erkende redenen van voorrang.
2. Bij overeenko|t van een schuldeiser met de schuldenaar kan worden bepmald dat zjn vordering jegens alle of bepaalde andere schuldeise| een lagere rang
ncemt. dan de wet hem toekent. .
Artikel 278
l . Voorrang vloeit voo| uit pand hypotheek en voorrecht en uit de andere in de
wct aangegeven gronden.
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2. Voo|echten ontstaan alleen uit de wet. Zij rusten of op bepaalde goederen of
op alle tot een vermogen behorende goederen.
Anikel 279
Pand en hypotheek gm'm boven voorrecht, tenzij de wet anders bepaalt.
Artikel 280
Voorrecht| op bepaalde goederen heb|n voorrang boven die welke op alle tot
een vermogen behorende goederen rusten, tenzlj de wet anders bepaalt.
Artikel 28 l
1. Onde|cheiden vooaechten die op hetzelfde bepaalde goed rusten, hebben
gelijke rang. tenzij de wet anders bepaalt.
2. De in artikel 288 genoemde voo|echten op alle goederen worden uitgeoefend
in de volgorde waarin de wet hen plaatst. '
Artike! 282
Indien door een exejutie een ander beperkt recht dan pand ofhmotheek vefvalt,
omdat het niet kan worden mgeroepen tegen een pand- of hrotheekhouder of eeà beslagleggçr op het goed, wordt nnn de beperkt gerechtkde uit de nett|pbrengst yan het
goed, met yoorrang on|ddellijk na de vordrringen van degenen tegtm wie hll Zln recht
niet kan inroepen, ter zake van Zjn schade een vergoeding uitgekeerd. De vergoeding
wordt gesteld op het bedrag van de waarde die het vervallen rechl, zo het bll de executie
in stand zou zijn gebleven, ten tijde van de executie zou hebben gehad.
Afdeline 2 Bevoocechte vordeùngen op bepaalde goederen
Artikel 283
Een voorrecht op een bepaald goed strekt zich mede uit over vordering| tot
vergoedingen, die in de plaats van dat goed zijn getreden. waaronder begrepen vorderingen ter zake van waardeve|ndeùng van llet goed.
Al-tikel 284
1 . Een vordrring tot voldoening van kosten, tot behoud van een goed gemnnk't, is
bevooaecht op het goed dat aldus is |houdtn.
2. De schuldeiser kan de vordering op het goed verhalen, zonder dat hem rechten van derden op dit goed kunnen worden tegengewopen, tenzij deze rechten na het
maken van de kosten tot behoud Zjn verkregen. Een na het maken van die kosten overeenko|tig artikel 237 gevestigd pandrecht kan slechts aan de schuldeis| worden tegengewoœen, indien de z.mak of het toondepapier in de macht van de pandhouder of
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een derde is gebracht. Een na het maken van die kosten ovel'eenko|tig jtrtikel 90 verkregen recht kan slechts nnn de schulde|er worden tegenge|vopen, indlen tevens aan
de eisen van het tweede lid van dat artikel is voldaan.
3. Het voorrecht heeft voorrang boven alle andere voorrechten tenzij de vorderingen waarnnn deze andere voo|echten zijn verbonden na het maken van de kosten tot
behoud zijn ontstaan.
Artikel 285
l . Hij die uit hoofde van een overeenko|t tot aafmeming van werk een vordering Avegens bearbeiding van een zaak heeft, is deswege op die zaak |voorrecht Inits
hj persoonlik nnn de uitvoering van in de uitoefening van Zjn bedrijf |ngenomen
.,wierk pleegt deel te nemec dan wel een vennootjchap of een rechts||oon is waarvan
f meer beherende vennoten of bestuurders dlt plegen te doen. Het voorrecht vervalt
een o
na verloop van twee jaren sedert het ontstaan van de vordming. .
2. Het voorrecht heett voorrang boven een overeenko|tig artikel 237 op de
zaak gevestigd pandrecht tenzij dit recht eerst na het ontstaan van de bevoo|echte vordering is gevestigd en de znak in de macht van de pandhouder of een derde is gebracht.
Artikel 286
l . De door een appanementseigena| of een |chtgebruiker van een apparîementsrecht aan de gez|enljke app|emen|eigen|s of de vereniging van eigenaars
||chuldigde, in het lopende of het voorafgnnnde kalenderj| opeisbaar geworden bijdragen zîjn |voorrecht op het appa||entsrecht.
2. In geval van bewerking van een gebouw dat in app|ementen is verdeeld rust
het N'oorrecbt van artikel 285 op iedqr appanement voor het bedrag waarvoor de eigem:knr van dat appanement aansprakelilk is. '
3. Bij samenloop vac het vool-recht van het eerste lid en dat van |ikel 285 heeft
het l|tstgenoemde voorfang.
Artikel 287
1 . De vorderillg tot vcrgocding van schadc is bevooln'ecllt op de vordcritlg die de
sclluldellaar uit hoofde van vmzekericg van zijn |sprakelijkbeid op de verzekeraal.
mocht hebbcn voor zover deze vordering de veœlichting tot vergoeding van deze schade betreft.
2. De sclltlldeiser kan zijn vordcring op dc vordering waarop het voorrecht rust.
vcrhalen. zonder dat hem rcchten van derdcn op deze laatste vordering kunnen worden
tegengesvolpen.
Afdelinz 3 Bevoo|echte vorderingen op alle goederen
Artike! 288
De lvoo|echte vol'deringen op alle goederen Zjn de vorderingen ter zake van:
de kosten van de aanvraag tot faillietverklal'ing, doch alleen ter zake van hrt fail-
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lisserlxn! dat op de aanvraag is uitgesproken. alsmede van de kosten, door een
schuldeis| gemsukt. ter verkrjging van vere|ening buiten faillissement;
b. de kosten van lijk|zorging. voor zover zl) in overeenste|ng zijn met de stand
en het fortuin van de overledene; '
hetgeen een arbeider, een gewezen arbeider en hun nabesta|d| ter zake van
reeds vewallen termijnen van pensioen van de werkgever te vorderen heb|n,
voor zover de vordering niet ouder is dan een jaar;
hetgeen waarop een arbeider, niet zijnde een bestuurder van de rechtspe|oon bij
wie hij in dienst is, een gewezen arbeider en hun nabest|den ter zake van in de
toekonwt tot uitkering komende termijnen van toegezegd pensioen jegens de
werkgever recht hebben;
e. al hetgeen een arbeider over het lopende en het voorafg|nde kalenderj| in geld
op grond van de |be'l|overeenko|t van zijn werkgever te vorderen heeft als!
mede de bedragen, door de werkgever aan de arbeider in verband met de |èindiging van de dle|t|trekking v|chuldigd uit hoofde van de bepalingen vgn dk
wetboek. |treffende de arbei|overeenko|t. '
Afdelinz 4 Retentierecht
Anikel 290
Retentierecht is de |voegdheid die in de bij dit wetboek of e| andere
l||verordening nnngegeven gevallen aan een schuldeiser toekomt om de nllkèrning
van een veplichting tot afgifte van een trnnk mm zijn schuldenaar op te schorten, totdat
de vordering wordt voldaan.
Al-tikel 291
l . De schuldeiser kan het retentierecht mede. inroepen tegen derden die et'n recht
op de znnk hebben verkregen, nadat zijn vordering was ontstaan en de Imnk i| zijn
macht was gekomen.
2. Hij kan het retentietecht ook inroepen tegen derden met een ouder recht in, 11
dien zijn vordering voonspruit uit een overeenko|t die de schuldenar |voegd was
met betrekking tot de zaak aan te gaan, of hij gecn reden had om aan de |voegdheid
van de schuldena| te twijfelen.
Artikel 292
De schuldeiser kan zijn vordering op de xnnk verhalen met voorrang boven allen
tegen wie het retentierecht kan worden uitgeoefend.
Allikel 293
Het retentierecht kan mede worden uitgeoefecd voor de kosten die de schuldeiser heeft moeten maken ter zake van de zorg die hij krachtens de wet ten aanzien van de
zaak in acht moet nemen.
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Anikel 294
Het retentierecht éndigt, doordat de zmlk in de macht komt van de schulden|r
of de rechtheb|nde, tgnzj de schuldeker haar weer uit hoofde van dezelfde rechtsverhouding onder zich kligt.
Artikel 295
Raakt de zmak uit de l'l'umht van de schuldeiser, dan kan hij haar opeisen onder
dezelfde voomaarden als een eigenaar.
Titel I l Rechtsvorderingen
Artikel 296
1 . Tenzij uit de wet. uit de aard der velplichting of uit een rechtshalldeling anders volgt, wordt hij die jege| een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te Iaten, da-tl-toe door de rechter op vordering van de |erechtigde veroordeeld.
2. Hj die onder een voorwaarde of een tj|bepallg tot iets is gehouden. kan
onder die voonvaarde ortij|bepaling worden veroordeeld.
Artikel 297
Indien een prestatie door tenuitvoerlegging van een executoùale titel wordt afgedwonéen, heeft dit dezelfde rechtsgevolg| als die van een wijwillige nakoming van de
uit die litel bljkende veplichting tot die prestatie.
Artikel 298
Vervolgen twee of meer schuldeùers ten nnnzien van ién goed met elkaar botsende rechten op I|vering. tr1an gaat in hun onderlinge verhouding het oudste recht op
levering voor. tenzij uit de wet, uit de aard van hun recht| of uit de eisen van redelijkhcid elt billijkllcid anders votlllvloeit.
Artikcl 299
l . Wanneer iemand nict verricht, waa|oe hij is gehouden, kan de rechter bem
jegens wie de veplichting bestaat, op diens vordering machtigen om zelr datgene te
|werken, waartoe nakoming zou hebben geleid.
2. Op gelijke wijze kan hij je|ens wie een ander tot een nalaten is gehouden.
worden gemachtigd om hetgeen in strild met die vemlichting is venicht teniet te doen.
3. De kosten die noodmnkelijk zijn voor de uitvoering der |chtiging. komen ten
laste van hem die zjn v|lichting niet is nagekomen. De uitsprnak waarbij de machtiging wordt verleend, kan tevens de voldoening van deze kosten op vertoon van de daartoe nodige, in de uitspraak te vermelden. bescheiden gelasten.
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Artikel 300
1. Is iemand jegens een ander gehouden een rechtsh|deling te kenichtelv (1an
kan, tenzj de aard van de rechts|deling zich hierœgen verzet, de rechter op vordering
van de gerechtigde bepalen dat zijn uitspraak dezelfde kracht heeft als een in wettige
vonn opgemrmkte akte van degene diq tot de rechtsh|deling gehouden is, of day een
door hem aan te wijzen v|egen|voordlger de handeling zal venichten. Wijst de rechter
een vq|eg|woordiger aan, dan kan hj bepalen dat de door deze te verrichten handeling zlp goedkeuùng behoeû.
2. Is de opgeroepene gehquden om te zamen met de eiser een akte op te maken.
dan kan de rechter |palen dat zpn uitspraak in de plaats van de Itkte of een deel dnnrvan zal treden.
Artikel 301
l . Een uitspraak waarvan de rechter heeft bepaald dat zij in de plaats treedt van
een tot levering van een regktergoed bestemde akte of van een deel van een zodanige
akte, kan slechts in de openbare registers worden ingeschrevens indien zij is betqkend
aan degene die tot de Ievering werd veroordeeld en:
a. in kracht van gewijsde is qegaan, of
b. uitvoerb|r bij voorraad is en een termijn van veertien dagen of zoveel korter of
langer. als in de uitsprRnk is l:àepaald, sedert de |tekening van de uitspraak is verstreken.
2. In afwijking van artikel 63a van het Wetbork van Buqerlijke Rechtsvordering van Aruba beginî tvlrzette|jn na een veroordelicg W verstek te lopen vanaf de
betekening van het vonnls aan de v|oordeelde, ook als de |tekening niet aan hem in
persoon geschiedt.
3. lndien de werking van een uitspraak als bedoeld in het eerste lid, door de
rechter aan een voonvaarde is gebonden, weigert de bewaarder de inscbrjving van die
uitspraak, indien niet tevens een notariële verklaring of een authentiek afschrift dnrdrvan
wordt overgelegd, wmluuit van de vervulling van de voofwaarde bli-kt.
Al-tikel 302
Op N'ordering van een bij een l'eclltsvel'llouding onmiddelljk bctrokken persoon
spreekt de rechter omtrent die l'eclltsvel'llouding cen verklaring van recht uit.
Anikel 303
Zonder voldoende belang komt niemacd een rechtsvordering toe.
Artikel 304
Een rechts|'ol'dering kan niet van het recht tot welks bescheméng zij dient, worden g|cheiden.
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Artikel 305
De in de voorgaande arîikelen van deze titel nnn de rechter toegekende bevoegdheden komen mede Jmn scheiœ|nen toe, tenzij pmliien |ders zijn overeengekomen.
Artikel 305a
l . Een stichting of een rechtspersoonlijueid bezittende vereniging kan een
rechtsvordering instellen die strekt tot b|chefming van gelijksoortige belangen van andere personen, voor zover zîj deze belangen ingevolge haar statuten |hal-tist.
2. Een rechtspe|oon als bedoeld in het eerste Iid, is niet ontv|kelljk, indien hij
in de gegeven o|t|digheden onvoldo|de heeû getracht het gevorderde door het voeren van overleg met de opgeroepene te bereiken.
3. Een rechtsvordering als bedoeld in het eerste Iid kan niet strekken tot schadevergoeding te voldoen in geld.
4, Een gedraging kan niet ten grondslag worden gelegd aan een rechtsvordering
als bedoeld in het eerste Iid voor zover degene die door deze gedraging wordt getroffen, dlmllegen bezwaar mnnkt.
5. Een rechterlijke uitspraak heeft geen gevolg ten nnnzien van een persoon tot
be-schen|g van wierks belanq de rechûvordtring strekt, en die Zch verzet tegen werk'mg van de uitsprnnk ten opzlchte van hem tenzij de aard van de uitspraak meebrengt
dat de werking niet slechts ten opzichte van deze persoon kan worden uitgesloten.
Artikel 305b
1 . Een publiekrechtelijke rechtspe|oon kan een rechtsvordeùng instellen, die
strekt tot bescheméng van de belangen van andere personen, voor zover hem de behartiging van deze belangen is toevedrouvvd. '
2. Artikel 305a, tweede tot en met vijfde lid, is van overecko|tige toep|sing.
Artikel 306
Indien de wet niet anders bepaalt, verjaart een rechtsvordering door verloop van
20 jaren.
Artikel 307
1. Een rechtsvordering tot nakoming van qen verbintenis uit overeenko|t tot
een geven of een doen verjaart door verloop van 5 Jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.
2. In geval van etn verbintenis tot nïtorrling nu onbepaalde tijd loopt de in het
eerste Iid bedoelde tel-l'rijn pas van de aanvang van de dag, volgende op die waanegen
de schuldeiser heeft meegedeeld tot opeising over te gmm, en verjlhlll de in het eerste lid
bedoelde rechtsvordering in elk geval door verloop van 20 jaren na de aanvang van de
dag, volgende op die waartegen de opeising, zo nodig na opzegging door de schuldeiser,
op zijn |'-roegst mogelijk waq.
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Artikel 308
Rechtsvordeùngen tot betalîng van renten van geldso|en, lijgenten, dividvnden, huren en voorts alles wat bij het jaar of een kortere tennijn moet worden betaald,
verjaren door verloop van vjf jlu'tm na de aanvang van de dag, volgende op die waarop
de vordering opeisb|r is gesvorden.
Artikel 309
Een rechtsvord|ing uit onverschuldigde betaling verjaa't door verloop van 5
jaren na de manvang van de dag, volgende op die wmarop de schuldeiser zowd met htt
bestaan van zijn vordering als met de persoon van de ontvanger is bekend geworden en
in ieder geval 20 jaren, nadat de vordering is ontst|n.
Artikel 3 l 0
1 . Een rcchtsvordering tot vergoeding van scltade of tot betaling van een bedongen boete verjaart door verloop van 5 jarcll na de a'mvmlg van de dag, volgende op
die waarop de |nadeelde zowel met de schade of de ope|baarheid van de boete als
met de daarvoor annspr|eljxe persoon bekend is gesvorden, en in ieder geval door verIoop van 20 jaren na de ge|udenù waardoor de schade is veroorzaakt of de boete opeisbnnr is geworden.
2. Voor de toepassing van het eerste Iid wordt onder gebeunenù ïerstaan een
plotseling optredend feit, een voondurend feit of een opeenvolging van felten met dezelfde oorznnb. Bestaat de gebeu|enis uit een voo|durend feit, dan begint de termijn
van 20 jaren te lopen, nadat dit feit is opgehouden te bestaan. Bestaat de gebeunenis uit
een opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak, dan begint deze te 'rrïujn te Iopen na
het laatste feit.
3. lndien de gebeu|enis waardoor de schade is veroorz|kt een misdrijf oplevert als bedoeld in de anikelen 248 tot en met 254 en 256 tot en met 260 van het Wetboek van Stra&echt van Aruba (AB 199 l no. GT 5%, en is gepleegd ten nnnzien van
een |ndet|ge, is de verjaringste|ijn van 5 jaren, bedoeld in het eerste lid, niet van
toep|sing. In dat geval vangt de v|jaringst|ijn van 20 jaren aan op de dag wIhtrop
de mirldcljal'igc dc lccftijd vltn achtticn bcrcikt,
Al-tikel ..| I Oa
Een rechtsvordering tot ttruggave van een gestolen cultuurgoed dat een integrerend deel vormde van een als zodanig aangcwezen monument of van een archœlogische vindpl|ts, of dat deel uitma|te van een openbare collectie als bedoeld in llet op
24 juni 1995 te Rome tot stand gekomen Verdrag inzake gestolen of onrecbt|tig uitgevoerde cultuurgoederen (Trb. 1996 no. 227), verjaart door verloop van v-nf jaren na
de aanvang van de dag, volgende op die waarop de plaats waar de zaak zich bevindt en
de identite'lt van de bezitter of houder zijn bekend geworden, en in ieder geval do4r verloop van vijfenzev|tig jaren na de aanvang van de dag, volgende op die van de diefstal.
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l . Een rechtsvordeùng tot ontbinding van eert overeenko|t op grond van een
tekonko|ng in de nalœï'l'ïing dam''vlm of tot herstel van een tekonkommg verjamt door
verloop van vijf jaren na de aanvang van de day, yolgende op die waarop de schuldeiser .
met de tekonkoming bekend is geworden, en In leder geval 20 jaren, nadat de tekortkoming is ontstaan.
2. Een rechtsvordering tot onged|nmaking als |doeld in artikel 27 l van Boek
6, vetik'tï't door verloop van vijf jaren na de nnnvang van de dag, volgende op die waarop de o|reenko|t is ontbonden.
Artikel 312
Rechtsvorderin|en ter zake van een teko|ko|ng in de nakoming, alsmede die
tot betaling van wetteljke of bedongen rente en die tot afgi|g van vruchten verjaren,
behoudens stuiting of vmlenging, niet later dan de rechtsvordenng tot nakoming van de
hoofdveplithting of zo de teko|ko|ng vatbaar is voor herstel. de rechtsvordeùng tot
herstel van de tekonkoming.
Artikel 3 13
Indien de wet niet anders bepaalt, begint de telTï'iijn van vcrjming van een rechtsvordering tot nakoming van een vemlichting om te geven of te doen met de nnnvang
van de dag, volgende op die waarop de on|ddellijke nakoming kan worden gevorderd.
Artikel 3 14
1. De ternïn van verjaring van een rtchtsvordering tot opheffing van een onrtchtmatige toestand begint met de nnnvang vaîï de dag, vglgende op die waarop de on|ddellijke opheëng van die toestand gevorderd kan worden.
2. De termijn van vëlzîing van een rechtsvordeùng tot beëindiging van het bezit
van een niet-rechtheb|nde begiqt met de aanvang van de dag volgende op die waarop
|n ciet-rechtheb|nde bezitter Is geworden of de on|ddellljke opheïng gevorderd
kan worden van de tocstand waarvall diens bezit de voolzetting vonnt.
Artikel 3 l 5
De tennijn van veljaring van een rechtsvordering tot opeising vml een nalatenschap begint met de nnnvang van de dag, volgende op die van het overlijden van de erfIater. '
Artikel 3 l 6
1 . De N'erjaring van een rechtsvorde|g wordt gestuit door het instellen vaa een
eis, alsmede door iedere andere daad van rechaveaolging van de zijde van de gerechtigde die in de S'ereiste vonn geschiedt.
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2. Leidt een ingestelde eis niet tot toewijzing, dan is de verjaring slechts gestuit.
indien binnen zes mnnnden nadat het geding door hct in kracht van gewjsde gnnn van
een uitspraak of op andere wjze is geëindigd, een nieuwe eù wordt ingesteld en deze
alsnog tot toewjzing leidt. Wordt een dnnd van rechtsve|olglg ingetrokken, dan stuit
zij de verjaring niet.
3. De verjaîing van een rechtsvordering wordt ook gestuit door een handelinp
strekkende tot verkr-llging van een bindend advies. mits van die bandeling met bekwame
spoed mededeling wordt gedaan aan de wederpanij en zij tot verkrjging van etn bindend advies Ieidt. Is dit laatste niet het geval, dan is het tweede Iid van ov|eenko|tige
toep|sing.
Artikel 3 l 7
! . De verjaring van een rechtsvordedng tot nakoming van een verbintenis wordt
gestuit door een schrihelijke nnnmaning of door een schùûelijke mededeling waarin de
schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorhhoydt.
2. De verjming van andere rechlsvorderillgen wordt gestult door een schri|elijke
unnxaning, indien deze binnen zes maanden wordt gevolgd door een stuitingshandçling
als omschreven in artikel 3 16.
Artikel 318
Erkenning van het recht tot welks b|chenning een rechtsvordering dient. stuit
de verjaring van de rechtsvordering tegen hem die het recht erkent.
Artikel 3 l 9
! . Door stuiting van de verjaring wan een rechtsvordeung, anders (1an door het
instellen van een eis die door toewij Zng wordt gevolgd, begint een nieuwe verjaringste|jn te lopen met de nnnvang van de volgende dag. Is een bindend advies gevraagd en verkregen, l1an begint de nieuwe verj|ngste 'rmljn te lopen met de aanvang
van de dag. volgende op die waarop het bindend advie,s is uitgebracht.
2. De nieuwe verjaùngste|ijn is gelijk aan de oo|pronkelijke, doch niet langer
dan vijfjarcn. Nicttcmin trecdt dc vcljaring ilt gccn gcval op ccn cerdcr tijdstip in dan
die waarop ook de ool'spl'ollkeljke termijn zonder stuiting zou zijn verstreken.
Artikel 320
lndien ecn verjaringste|ijn zou aflopen tijdens het bestaan van een verlengingsgrond of binnen zes maanden na het verdwijnen van een zodanige grond. Ioopt de
tennijn voort, totdat zes n'kçandcn na het verdwijnen van die grond zijn verstl'eken.
Allikel 32 I
l . Een grond voor verlenging van de verjaring bestaat tussen:
a. niet van tafel en bed gescheiden echtgenoten;
b. een wettelijke venegenwoordiger en de onbekwame die bij vedegensvoordigt;
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een bevvindvoerder en de rechtheb|nde voor wie hij het bewind voen. ter zake
van vorderingen die dit bewind betreffen;
d, rechtspersonen en hun bestuurders;
e. een beneficiir aanvqarde nalatenschap en een erfgenaam;
ï de schuldeiser en zlp scbuldena| die opzetteljk het lrhesta'ul van de schuld of de
opeisb|rheid daarvan verborgen houdt.
2. De in het eerste lid onderdelen b en c genoet'nde gronden voor verlenging
'!
dgren voort, toldat de eindrekening vac de wettehjke ve|egenwoordiger of de bewindvoerder is gesloten.
Artikel 322
l . De rechter rrlag niet ambtshalve het middel van verjaring toepassen.
2. Afstand van vmjaring geschiedt door een verklaring van heïp die de verjaring
kan inroepen. '
3. Voordat de verjaring voltooid is kan geen afstand van verjaring worden gedaan.
Artikel 323
I . Door voltooiing van de veljaring vac de çechtsvord|ing tot nakonéng van
een s'erbintenis gaan de pand- of hwotheekrechten dle tot zekerheid daarvan strekken,
teniet.
' 2. Nochtnnn verhindert de verjaring niet dat het pandrecht op het verbonden
goed wordt uitgeoef|d, indien dit bestaat in een rqerende zaak of een recht nnn toonder
of order en deze znnk of het toonder- of ortlerpap| in de macht van de pandhouder of
een derde is gebracht.
3. De reçhtsvordeng tot nakonéng van een verbintenis tot zekerheid waarvan
een hypotheek strekt verjaart niet voordat 20 jaren Zjn verstreken na de nnnvang van
de dàg, volgende op die waarop de hypotheek nnn de verbintènù is verbonden.
Artikel 324
I . De lvoegdlleid tot tentlitvoerlcgging van een rechterlijke of arbitrale uitspraak veém'tn door verloop van 20 jaren na de aanvang van de dag, volgende op die
van de uitspraak, of indien voor tenuitvoerlegging daarvan vereisten zijn gesteld waarmn de vervulling niet athankeljk is van de wil van degene die de uitspraak heeft verkregen, na de aanvany van de dag volgende op die waarop deze vereisten zijn velvuld.
,2. Wordt vôordat de verlaring is voltooid, door een der partijen ter aantasting
le en veroordelkng een rechts 'nuddel of een eis ingesteld. dan bevan de ten uitvoer te gg
gint de teraûjn eerst met de aanvang van de dag, volgende op die waarop het geding
daarover is geëindigd.
3. De S'erjaringste|jn bedraagt vijf jaren. wat bctreft hetgeen ingevolge de uit. spraak bij het jaar of kortere termjn moet worden betaald.
4. Wat betreft renten, boeten. dwangso|en en andere bijkomende veroordelingen. treçdt de verjaring, behoudens stuiting of verlenging, niet later in dlm de verjaring van de bes'oegdheid tot tenuitvoerleggillg van de hoofdverool'deling,
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Anikel 325
1 , Op de verjaring, bedoeld in artikel 324, Zjn de arùkelen 3 l 9 tot en met 323
van overeenko|tige toep|sing:
2. De verjaring, bedoeld m artikel 324 wordt gejtuit door:
?
a. betekening van de uitsprnnk of sc||elilkt aanmaning;
b. erkenning van de in de uitqpraak v|tgestelde vemlichtlg;
c. iedere dnnd van t|uitvoerlegglg. mits daal-van bimwn de door de wet voorgeschreven tjd of bij gebreke van zodanig voo|chlifk met iràekvvaTne spoed mededeling aan de wederpartj wordt gedaan.
Artikel 326
Buiten het ve|ogensrecht vinden de bepalingen van deze titel overeenko|tige
toep' assing. voor zover de aard van de betrokken rechtsvœhouding zich daartegen niet
velzet. '
Artike! 11
Deze l||verordening treedt in werking op een bij lan|besluit te bepalen tijdstip.
Gegeven te Or|jestad, 20 juni 2000
O Koolman
De minister van Justitie en
Publieke Werken,
E.J. Vos
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