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lnleiding

1. Bij brief d.d. 19 juni 1972 heeft de Minister van Justitie van het
Groothertogdom Luxemburg in zijn hoedanigheid van fungerend
Voorzitter van de Ministeriele Werkgroep van Justitie aan de Voorzitter van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad ingezonden
een ontwerp-Benelux-overeenkomst inzake nakoming van verbintenissen, in de vorm van een overeenkomst met een Bijlage die gemeenschappelijke bepalingen inhoudt. Deze laatste worden van commentaar voorzien in een daaraan toegevoegde memorie van toelichting
die bestemd is om te dienen als gemeenschappelijke voorlichting voor
de drie partnerlanden (1).
In die brief wordt vertneld dat het hier gaat om een paging om te komen tot harmonisatie van het recht op een voor elk der drie Ianden
zeer belangrijk en omvangrijk gebied, en dat het welslagen van deze
paging ongetwijfeld zal betekenen een beslissende stap op de weg naar
unificatie der wetgevingen en het pad zal effenen voor verdere ontwerpen betreffende het verbintenissenrecht.
Het voorontwerp voor de bij de ontwerp-overeenkomst gevoegde
gemeenschappelijke bepalingen alsmede de daarop betrekking hebbende toelichting zijn opgesteld door de Benelux-studiecommissie voor de
eenmaking van het recht, die dit voorontwerp in juni 1971 aan de
Ministers van Justitie van de drie Ianden heeft aangeboden (2).
De Commissie van Justitie, samengesteld uit ambtenaren van de drie
Departementen van Justitie, heeft deze stukken bestudeerd en daarin
enkele wijzigingen van ondergeschikt belang aangebracht, een ant-

(1) Een en ander is in druk verschenen als Publikatie IJI-I.Wanneer ik hieronder naar het
nurnmer van een bepaalde bladzijde van de toelichting verwijs bedoel ik de bladzijde van
deze . publikatie. Het antwerp is inmiddels door de Raadgevende Interparlementaire
Beneluxraad in behandeling genomen. Op het moment waarop ik dit schrijf beschik ik nag
niet over een verslag van deze behandeling.
(:;~) De subcommissie ,niet-nakoming van verbintenissen" was samengesteld als volgt:
Voorzitter : J. Roose
Nederland : D. C. Fokkema, W. Snijders, S. N. Van Opstall.
Belgie
: S. David-Constant, J. Heenen, P. Stienon.
Luxemburg : A. Huss en E. Arendt.
Wetenschappelijk medewerker : R. Kruithof.

werp-overeenkomst opgesteld, en in de memorie van toelichting een
commentaar op die overeenkomst ingelast. Hierdoor kreeg het werkstuk de vorm waarin het aan de Raadgevende Interparlementaire
Beneluxraad werd aangeboden.
De in de Bijlage voorgestelde gemeenschappelijke bepalingen beginnen met een Inleidend artikel waarna twee afdelingen volgen waarvan
de eerste, genaamd ,Nakoming" 24 artikelen bevat, en de tweede,
getiteld ,Schuldeisersverzuim" I4 artikelen. Deze tweede afdeling
zal in dit opstel niet worden besproken. Hierin zal hieronder sub
§ 2 aandacht worden gewijd aan de strekking van de voorgestelde
Benelux-overeenkomst, mede aan de hand van de daarop gegeven
toelichting, sub § 3 zullen op het voetspoor van de toelichting (blz. I3I6) enige inleidende opmerkingen worden gemaakt, en sub § 4 zal de
tekst van het Inleidend Artikel en van de 24 artikelen van de eerste
afdeling, afgewisseld met toelichting, voor zover mij dat wenselijk
voorkwam, worden afgedrukt. Achter de tekst van ieder afgedrukt
artikel heb ik, voor zover voorhanden, het nummer van het overeenkomstig artikel van het Belgisch burgerlijk wetboek (B.B.W.), dat
van het Nederlands burgerlijk wetboek (N.B.W.) en dat van het
antwerp voor het nieuwe Nederlandse burgerlijk wetboek vermeld
(D~N.N.B.W:). Voor zover ik -verwijs -naarae toelichting op laats'fgenoemd antwerp, vermeld ik daarbij ,Groene Boek", want deze
toelichting is in de vorm van een ,Groen Boek" uitgegeven.
Dit opstel beoogt slechts de lezer zo goed mogelijk van tekst en strekking van het ,Inleidend artikel" en die van de afdeling ,Nakoming"
op de hoogte te stellen, zijn belangstelling daarvoor te wekken en
eventueel zelfstandige bestudering daarvan en kritiek daarop uit te
lokken. Daar ik zelf lid was van de Subcommissie die het besprokene
heeft voorbereid zal ik mij in het algemeen van kritiek onthouden.
De toelichting die ik achter de afgedrukte artikelen inlas, houdt dan
ook weinig of niets meer in dan een beredeneerd uittreksel uit de
toelichting die men in Publikatie I 3 I- I vindt.

§

2.

Ontwerp-overeenkomst

Artikel I van deze overeenkomst legt aan ieder van de overeenkomstsluitende partijen slechts de verplichting op uiterlijk op de dag
van inwerkingtreding daarvan haar nationale wetgeving inzake nakoming van verbintenissen aan te passen aan de bepalingen van de
Bijlage van de overeenkomst, en noopt die partijen dus niet, zoals
de ontwerp-Benelux-overeenkomst houdende eenvormige wet betref2.
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fende de dwangsom (I), de in de Bijlage vervatte bepalingen woordelijk
in haar wetgeving op te nemen. In de toelichting op genoemd artikel I
wordt opgemerkt dat de overeenkomst is gegoten in dezelfde vorm als
die welke reeds herhaaldelijk is gebruikt, bv. voor de overeenkomst
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en de ontwerp-overeenkomst inzake koop en ruil (z) en dat
bij de keuze van deze vorm de Staten slechts verplicht worden de beginselen welke zijn neergelegd in de bepalingen van de Bijlage in hun
binnenlands recht op te nemen in een door de nationale wetgever vast
te stellen definitieve vorm, en dat deze wetgever daarbij voorts de
bepalingen van de Bijlage nag kan aanvullen met zuiver nationale
bepalingen voor zover daardoor niet van die beginselen zou worden
afgeweken, en vooi:ts bevoegd is die bepalingen van binnenlands recht,
die niet onverenigbaar zijn met die van de Bijlage, te handhaven.
Waarom voorhet onderhavige antwerp deze vorm is gekozen en niet
die van de eenvormige wet zoals ten aanzien van de dwangsom is
geschied, wordt in de toelichting niet vermeld. In de toelichting op de
ontwerp-overeenkomst inzake koop en ruil (3) vindt men voor de
overeenkomstige keuze echter een drieledige motivering :
I 0 ) de regels betreffende de koop en ruil in de Bijlage vervat dienen
te worden ingepast in de nationale regels van het verbintenissenrecht,
die in de drie landen niet identiek zijn; 2°) het schijnt niet wel doenlijk
op een zo veel omvattend terrein als koop en ruil overal tot een in alle
opzichten eensluidende terminologie te komen; 3°) voor Nederland
komt daar nog bij de moeilijkheid dat de regels van de Bijlage tevens
in het ontwerp-B.W. opgenomen moeten worden, waarvan de parlementaire behandeling nog niet is voltooid en waarvan de inhoud dus
vooralsnog niet definitief vaststaat.
Men behoeft in deze motivering slechts telkens de woorden ,koop en
ruil" te vervangen door : ,nakoming van verbintenissen" ter verkrijging van een motivering van de keuze van de voor het thans besproken
antwerp gekozen vorm.
In artikel 2 van d~ Overeenkomst worden haar bepalingen en die van
haar Bijlage aangewezen als gemeenschappelijke rechtsregels voor de
toepassing van de hoofdstukken III en IV van het Verdrag betreffende
de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, zulks zoals

(1) Pubiikatie 108-1; zie echter ook publikatie 108-2, biz. 1-2 en pubiikatie 108-3, biz. 1-2.
(2) Publikatie II3-I. Zie ook de ontwerp-Beneiux-Overeenkomst betreffende het boetebeding, Pubiikatie 109-1, artikei r, en de toeiichting op p. 5 en 6.
(3) Pubiikatie 113-1, biz. II en 12.
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in de toelichting (biz. I I) wordt opgemerkt teneinde, de gelijkheid te
waarborgen in de uitleg van de bepalingen van de Overeenkomst en de
Bijlage.
Artikel 3 van het antwerp van de overeenkomst ,behelst" zoals de
toelichting (biz. I2) zegt ,de gebruikelijke bepalingen betreffende de
mogelijkheid voor de Regering van Nederland om de toepassing van
de overeenkomst uit te breiden tot Suriname en de Nederlandse
Antillen".
Wat betreft het ogenblik van de inwerkingtreding bevat artikel 4 van
de ontwerp-overeenkomst een nog opengelaten alternatief: op de
eerste dag van de tweede maand volgende op de datum van neerlegging
van hetzij de derde hetzij de tweede akte van bekrachtiging. In de toelichting (biz. 12) wordt vermeld dat de keuze tussen ,de derde" en ,de
tweede", eerst zal worden gedaan zodra de regeringen zich ten principale zullen hebben uitgesproken over de vraag of bepaalde juridische
Benelux-overeenkomsten na twee bekrachtigingen in werking kunnen treden ( I ) .
Het laatste lid van artikel 4 en artikel 5 van de ontwerp-overeenkomst
bevatten bepalingen omtrent de beeindiging daarvan en de mogelijkheid van haar opzegging en een regeling van de gevolgen van die opzegging. Als ik wei zie, zijn deze regelen thans nog niet van groot
belang, en ik ga er dus hier niet verder op in. Wei vraag ik nog even
aandacht voor het vierde lid van artikel 5 dat voor ieder der overeenkomstsluitende partijen een weg opent een wijziging in haar wetgeving
op het gebied van nakoming van verbintenissen aan te brengen welke
deze wetgeving zou doen afwijken van een of meer artikelen van de
Bijlage van de overeenkomst zonder dat zij daartoe de Overeenkomst
behoeft op te zeggen of daarmede in strijd behoeft te komen; zij moet,
als zij daartoe zou willen overgaan, eerst een nauwkeurig geformuleerd
voorstel tot wijziging van de artikelen waarvan zij zou willen afwijken
doen, en zo daaromtrent geen overeenstemming tussen de Beneluxlanden wordt bereikt, is zij bevoegd haar wetgeving in de voorgestelde
z.in te wijzigen (2).

(r) Vergelijk hierbij Publikatie IJ2.I, p. 4 (r6• gezamenlijk verslag van de Regeringen van
de Beneluxlanden aan de Raadgevende lnterparlementaire Beneluxraad aangaande de
samenwerking der drie Ianden op het gebied van de eenmaking van het recht).
(2) Ik vraag mij wel af of bij de redactie van dat vierde lid wei voldoende is gedacht aan de
mogelijkheid dat de overeenkomst slechts voor twee der Overeenkomstsluitende partijen
van kracht zal zijn, hetzij bij gebreke van de bekrachtiging door de derde Partij hetzij
ingevolge opzegging door die.Partij.
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§ 3. lnleidende oprrterkingen over de Bijlage
3· Mede ter wille van een vlot en veilig betalingsverkeer, zowel binnen
elk land van de Benelux als van het ene Beneluxland naar het andere,
is gestreefd naar een moderne en in beginsel voor de drie landen gelijke (1) regeling van de nakoming van verbintenissen.
Bij het ontwerpen daarvan is, daar de huidige regeling van de nakoming van verbintenissen in elk dier landen grotendeels is ontleend aan
de Franse Code civil, mede ruime aandacht besteed aan Franse
rechtspraak en doctrine, zodat de continui'teit daarmede niet is
verbroken. Voorts is rekening gehouden met de regelingen op dit punt
van een aantal moderne wetboeken en ontwerpen, zoals het Zwitserse
Obligationenrecht (Zw.O.R.), de Italiaanse Codice Civile (I.C.C.) het
Duitse Bilrgerliches Gesetzbuch (B. G.B.) en het antwerp Code francoitalien des obligations (C.F.I.O.). Het Nederlandse antwerp voor een
nieuw Burgerlijk Wetboek (O.N.N.B.W.), bij mijn weten v66r het
onderhavige antwerp het nieuwste op dit gebied, waarin al was gestreefd naar aanpassing van de materie van de nakoming van verbintenissen aan de eisen van het moderne rechtsverkeer, en bij het opstellen
waarvan ook al veel aandacht was besteed aan het recht van andere
landen op dit punt, is natuurlijk ook grondig bestudeerd. Men vindt
daarvan dan ook wel een en ander terug in het antwerp voor de
Gemeenschappelijke bepalingen. Van slaafse navolging van dit Nederlandse antwerp dat in Nederland zelf naast veel bewondering ook veel
kritiek (2) heeft uitgelokt, is echter geen sprake geweest. Naar mijn
mening mogen wij ons in Nederland gelukkig prijzen dat mede dank
zij de arbeid van voortreffelijke Belgische en Luxemburgse juristen
langs de weg van de Gemeenschappelijke Bepalingen in het
O.N.N.B.W. veel verbeteringen zullen worden aangebracht.
In de huidige wetboeken van de Beneluxlanden wordt de nakoming
van verbintenissen slechts als een wijze van tenietgaan daarvan behandeld. In de ontworpen gemeenschappelijke bepalingen is echter in
navolging van de meeste moderne wetboeken (Zw.O.R., I.C.C.,
B.G.B. en het O.N.N.B.W. 6.1.6.) het onderwerp ruimer opgevat en
zijn daarin ook regelen opgenomen, die niet of niet rechtstreeks het

(I) In de toelichting (biz. IJ) wordt niet van een ,.in beginsel voor de drie Ianden gelijke",
doch van een ,.eenvormige" regeling gesproken. Dit is, gelet op hetgeen hierboven omtrent
artikel I van de ontwerp-Overeenkomst is opgemerkt, niet geheel juist. Kennelijk heeft men
verzuimd de toelichting aan de in dat artikel gedane keuze aan te passen.
(2) Zie voor wat betreft de nakoming van verbintenissen (afd. 6.1.6) het Voorlopig Verslag
uitgebracht door de Commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer der Nederlandse StatenGeneraal (nr. 7729-4, biz. 6 e.v.), en schrijver dezes in W.P.N.R. (1963) 4754-4757·
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tenietgaan van de verbintenis door haar nakoming betreffen, doch veel-·
eer aangeven waartoe een verbintenis in het algemeen verplicht en op
welke wijze zij moet of kan worden nagekomen. Men zie hiervoor bv.
het Inleidend artikel en voorts in de eerste afdeling van de Bijlage de
artikelen I en 2, die aangeven waartoe verbintenissen die strekken tot
het afleveren van zaken, verplichten. Men leze voorts de artikelen
I2-I4 betreffende het tijdstip waarop moet worden nagekomen, en
verder artikel 24 dat regelen geeft voor de zekerheid waarvan het stellen wettelijk is verplicht of ingevolge de wet voorwaarde is voor het
intreden van zeker rechtsgevolg.
Als de belangrijkste vernieuwingen die de eerste afdeling brengt,
kunnen worden genoemd:
a) de regel van artikel 4, lid I, die als beginsel vooropstelt dat eenverbintenis door een derde kan worden nagekomen, welke regel als basis
client voor een aantal andere bepalingen waarin met nakoming door
een derde rekening wordt gehouden;
b) de uitgebreide bescherming die de artikelen 8-Io bieden aan degene
die betaald heeft aan iemand van wie hij op redelijke gronden, doch in
strijd met de werkelijkheid, heeft aangenomen dat deze degene was
aan wiemoes_t _WQI."den_b~taald_; _ ___ _
c) de regel opgenomen in artikel I I voor het geval dat de schuldenaar
twijfelt omtrent de persoon aan wie hij betalen moet;
d) de regeling in artikel I9 van de betaling met giraal geld en in
artikel 20 van de betaling door middel van een cheque, postcheque,
overschrijvingsorder of een ander papier;
e) de reeds hierboven vermelde bepaling van artikel 24 betreffende de
zekerheidstelling.
Daarnaast bevat het on twerp een aanzienlijk aantal artikelen die slechts
beogen om onderwerpen welke in de huidige wetgeving reeds zijn
geregeld wat scherper te omlijnen of uit te werken. Men zie hiervoor
de artikelen I, 2, 3, 4, 5, 6, I2, I3, I4, IS, I6, I7, I8, 2I, 22 en 23.
Daarentegen zijn een drietal onderwerpen die men bij deze materie
pleegt te behandelen in de eerste afdeling terzijde gelaten omdat niet
mogelijk bleek daarvoor een regeling te ontwerpen die kans had in alle
drie landen te worden aanvaard. Deze onderwerpen zijn de navolgende:
I 0 ) Artikel I244 B.B.W. en van het Luxemburgse Burgerlijk Wetboek (C.C.L.) geeft aan de rechter een zeer algemene bevoegdheid tot
het geven van uitstel van betaling aan de schuldenaar. Het Nederlandse
recht kent een zodanige algemene bevoegdheid niet. Uit een onderzoek
in verschillende kringen in de praktijk is gebleken dat men enerzijds in
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Belgie en Luxemburg de bestaande regeling in beginsel wenst te
behouden, en anderzijds dat men er in Nederland weinig voor gevoelt
aan de rechter de genoemde ruime algemene bevoegdheid te geven.
Derhalve laten de Gemeenschappelijke Bepalingen elk van de drie
landen vrij zijn eigen bestaande regeling te behouden.
2°) Zowel volgens artikel 1247 B.B.W. en C.C.L. als volgens artikel
1429 N.B.W. moet de nakoming geschieden ter plaatse door de over-

eenkomst bepaald en bij gebreke van zodanige bepaling ten aanzien van
de verbintenis tot aflevering van een bepaalde zaak ter plaatse waar
deze zaak zich bij het ontstaan van de verbintenis bevond. Voor andere
verbintenissen echter staan de regelen die in Belgic en Luxemburg
gelden, diametraal tcgenover die welke daarvoor in Nederland van
kracht zijn, hetgeen vooral van belang is voor verbintenissen tot het
afleveren van naar de soort bepaalde zaken, waartoe men ook de geldschulden kan rekenen. In de eerstgenoemde twee landen toch zijn die
schulden haalschulden, in Nederland daarentegen brengschulden.
Het bereiken van overeenstemming omtrent de regeling van de plaats
van nakoming voor die andere schulden bleek niet mogelijk. Daarbij
speelde een rol dat de plaats van betaling van beslissend belang kan
zijn voor de rechtsmacht van de nationale rechter. Daarom bleek aan
Luxemburgse zijde een wijziging in het bestaande recht moeilijk aanvaardbaar. Ook vreesde men dat verandering van de wettelijke hoofdregel onnodige onzekerheid zou scheppen. Daar het praktische belang
van deze tegenstelling, die slechts een bepaling van aanvullend recht
betreft, niet groat is en het belang daarvan door de toeneming van het
giraal betalingsverkeer nog verder zal afnemen, heeft men van een voor
de drie landen gelijke regeling afgezien. In de toelichting (blz. 16) is
nog herinnerd aan het verdrag van de Raad van Europa inzake de
plaats van hetaling bij geldschulden.
3°) De Gemeenschappelijke Bepalingen bevatten geen regelen voor
order- en toonderpapieren: deze materie kan beter afzonderlijk worden
uitgewerkt, zoals in de nationale wetgevingen is geschied, welke uitwerking trouwens reeds in belangrijke mate op internationale regelingen is gebaseerd.
Evenals in het huidige recht zijn in de Gemeenschappelijke Bepalingen
de woorden ,nakoming", ,voldoening", en ,betaling" (Frans ,execution" en ,payement") in het algemeen als synoniemen door elkaar
gebruikt. Er zijn echter gevallen waarin een ,betaling" (,payement")
de schuldenaar niet bevrijdt, en dus niet als nakoming of voldoening
kan gelden. Men zie bv. de artikelen 5 en volgende van de eerste
afdeling.

De laatste twee alinea' s van de Inleidende opmerkingen bij de Gemeenschappelijke Bepalingen van de toelichting (blz. r6) neem ik hier
letterlijk over:
.,Bij de redactie van de meeste bepalingen van het antwerp is uitgegaan van het
normale geval, dat de schuldenaar zelf zijn verbintenis nakomt. Artikel 4 van het
antwerp bepaalt echter dat een verbintenis door een ander dan de schuldenaar kan
worden voldaan, tenzij uit haar inhoud of strekking anders voortvloeit (I).
Dit brengt mede dat de meeste bepalingen van het antwerp veelal ook toepasselijk
zijn bij betaling door een derde. Deze algemene regel geldt echter niet zonder
uitzonderingen: zie m.n. de artikelen 8, 11, I 4 en 22, lid 2" .
.,Tenslotte moet nog worden onderstreept dat, met uitzondering van het inleidend
artikel, de bepalingen van het antwerp geen dwingend karakter dragen, zodat,
zoals in het verbintenissenrecht in het algemeen het geval is, de partijen de mogelijkheid hebben hun rechtsverhoudingen desgewenst afwijkend te regelen.

§ 4· Het lnleidend artikel en de bepalingen van de Eerste afdeling
4· HET INLEIDEND ARTIKEL. Het inleidend artikel luidt als volgt:
.,Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van de goede trouw." (1134lid 3 B.B.W. en C.C.L., I374, lid 3
N.B.W., 6.1.1.2, lid I, O.N.N.B.W.).

In de thans nog in de Benelux geldende wetboeken is in het 3e lid van
het artikel waarvan ik het nummer achter de tekst van het Inleidend
artikel vermeldde, de regel neergelegd dat overeenkomsten te goeder
trouw moeten worden ten uitvoer gebracht.
Het Inleidend artikel daarentegen heeft de strekking deze regel te doen
gelden voor alle verbintenissen ongeacht of zij aan een overeenkomst of
aan een andere bron haar ontstaan danken en dat voor beide partijen.
Het is gei:nspireerd door artikel 2 van het Zwitserse B.W., artikel
r 175 C. C. I. en artikel6. r.r.2, lid I O.N.N.B.W. Volgens de toelichting
(blz. 17) is hier het begrip ,goede trouw" gebezigd in objectieve zin en
heeft het dus niet betrekking op een bepaalde psychische of morele
gesteldheid, maar integendeel op de toetsing van de gedraging aan die
van een redelijk schuldenaar of schuldeiser in dezelfde omstandighe-

(1) Noot van schrijver dezes: hier kan ik een woord van kritiek moeilijk onderdrukken:
,anders voortvloeit" is voor mijn gevoel slecht Nederlands. In W.P.N.R. (1963) 4757, p. 98,
kol. 2 brak ik reeds de staf over de in artikel 6.1.6.17 en andere bepalingen van het
O.N.N.B. W. voorkomende uitdrukking: ,iets anders voortvloeit" en merkte ik op dat ik
hetgeen daarmede werd bedoeld gaarne iets anders zou zien geformuleerd omdat de formule
anders iets slordig aandoet. Men heeft nu het woord ,iets" weggelaten en daardoor het
werkwoord ,voortvloeit" zonder onderwerp in de lucht laten zweven. Dit is niet meer
,iets slordig" maar ,erg" slordig. Waarom niet gezegd ,voortvloeit dat dit niet het geval is"
of iets dergelijks ?

den (1). De laatste drie alinea's van de toelichting (blz. 17) neem ik
hier letterlijk over :
,.De nadruk valt in deze bepaling op de gedragingen van de schuldeiser en de
schuldenaar jegens elkaar. Zij heeft derhalve slechts op het oog de aanvullende
werking van de goede trouw, d.w.z. op de daaruit voortvloeiende bijkomende verplichtingen en rechten, welke de rechtspositie van de betrokken personen als partij
bij het betreffende verbintenis nader bepalen. Het antwerp laat zich niet uit, en
client zich ook niet uit te Iaten over de vraag in hoeverre aan de eisen van de goede
trouw ook derogerende werking toekomt en wanneer een beroep op rechtsmisbruik
kan worden gedaan" (2).
.
,.Talrijke toepassingen van de in dit artikel geformuleerde algemene regel kan men
vinden in de overige bepalingen van het onderhavige antwerp. De algemene bepaling is niettemin nuttig, niet aileen om de rechter in de gelegenheid te stellen
mogelijke leemten aan te vullen maar ook om onnodige herhalingen te voorkomen
en al te gedetailleerde wetsartikelen te vermijden".
,Wanneer er in het artikel sprake is van ,.schuldeiser en schuldenaar" dan client
dit ruim te worden gelnterpreteerd. De regel geldt derhalve ook bij betaling door
of aan een derde."

5· EERSTE AFDELING. NAKOMING. ARTIKELEN 1-3. De eerste twee artikelen van deze afdeling geven regelen omtrent de inhoud van de daarin
besproken verbintenis en het derde artikel een regel voor de wijze van
nakoming van verbintenissen in het algemeen :
Artikel I. Hij die een individueel bepaalde zaak moet afleveren, is verplicht tot de
aflevering voor deze zaak zorg te dragen op de wijze waarop een zorgvuldig schuldenaar dit in de gegeven omstandigheden zou doen. (II36 en IIJ7 B.B.W. en
C.C.L.; 1271 N.B.W. en 6.r.6.1 O.N.N.B.W)
Artikel 2. lndien de verschuldigde zaak slechts naar de soort is bepaald mag de
schuldenaar geen zaak afleveren waarvan de kwaliteit beneden de middelmaat ligt.
(1246 B.B.W. en C.C.L.; 1428 N.B.W. en 6.r.6.2 O.N.N.B.W.).
Artikel 3· De schuldenaar is zonder toestemming van de schuldeiser niet bevoegd
het verschuldigde in gedeelten te voldoen. (1244 B.B.W. en C.C.L.; 1426 N.B.W.
en 6.r.6.J. O.N.N.B.W.).

Ten aanzien van elk van de hierboven weergegeven artikelen kan het
volgende worden opgemerkt :
Het artikel regelt de materie die thans wordt behandeld in het artikel
van elk der thans geldende Beneluxwetboeken waarvan het nummer
daarna is vermeld, op vrijwel geheel dezelfde wijze, maar wijkt in
redactie van de geldende bepaling nogal af. De redactie vertoont echter

(r) Het overeenkomstige artikel 6.1.1.2, lid 2 O.N.N.B.W., spreekt dan oak niet van
,.eisen van goede trouw", maar van ,eisen van redelijkheid en billijkheid". lngevolge artikel
I van de Ontwerp-overeenkomst zal de Nederlandse wetgever deze formulering m.i. mogen
handhaven, nu daarmede kennelijk hetzelfde is bedoeld als met ,de eisen van de goede
trouw" in het lnleidend artikel.
(2) Artikel6.1.1.2, lid 2 O.N.N.B. W geeft hiervoor een regel.

minder verschil met die van het daarachter vermelde overeenkomstige
artikel van hct O.N.N.B.W.
6. ARTIKEL 4- Het volgende artikel regelt de gevolgen van de nakoming
van de verbintenis door een ander dan de schuldenaar:
Artikel 4.1. Een verbintenis kan door een ander dan de schuldenaar worden nagekomen, tenzij haar inhoud of strekking zich daartegen verzet. (1236 en 1237
B.B.W en C.C.L; 1418 en 1419 N.B.W, 6.1.6.4, lid 2 O.N.N.B.W.).
2. De schuldeiser komt niet in verzuim, indien hij een door een derde aangeboden
voldoening weigert met goedvinden van de schuldenaar. (1236 en 1237 B.B.W.
en C.C.L.; 1418 en 1419 N.B.W.; 6.1.7.1,lid 2 O.N.N.B.W.).

De hier voorgestelde regeling wijkt nogal af van die welke wij uit de
daarachter vermelde artikelen van de Beneluxwetboeken gelden. De
redactie verschilt echter weinig van die van de daarbij vermelde
bepaling van het O.N.N.B.W.
4· I. I. Ik begin met een uiteenzetting van de betekenis van de in het
eerste lid vervatte hoofdregel.
Hiertoe moet worden vooropgesteld dat niet steeds wanneer iemand
die niet zelf de schuldenaar bij de verbintenis is bij de schuldeiser
daarvan een prestatie verricht die aan de verbintenis beantwoordt van
nakoming van die verbintenis door een derde kan worden gesproken.
Van nakoming door een derde is bv. geen sprake wanneer de derde
daarbij handelt als lasthebber of andere vertegenwoordiger van de
schuldenaar, want wat hij in die hoedanigheid doet, geldt niet als
handeling van hem zelf doch als handeling van de schuldenaar.
Oak kan niet van nakoming van de verbintenis van de schuldenaar
worden gesproken wanneer de derde de prestatie verricht omdat hij
daartoe als mede-schuldenaar oak zelf gehouden is. Evenmin kan van
nakoming van de verbintenis van de schuldenaar door de derde worden
gesproken, indien de derde zonder oak zelf daartoe gehouden te zijn,
doch oak zonder dat mag worden aangenomen dat hij zulks doet ter
bevrijding van de schuldenaar, de aan de verbintenis van de schuldenaar beantwoordende prestatie verricht. Dan zal er wel bijna steeds
sprake zijn van een onverschuldigde betaling door de derde die als
zodanig kan worden teruggevorderd.
Voldoet echter de derde niet als vertegenwoordiger van de schuldenaar
en niet omdat hij zelf als medeschuldenaar oak tot die prestatie is gehouden, doch kennelijk met de bedoeling om daardoor de schuldenaar
tegenover de schuldeiser van zijn verbintenis te bevrijden, dan geldt
die prestatie volgens de hoofdregel van artikel 4 als nakoming tegenover de schuldeiser, met het gevolg dat, als zij door de schuldeiser
wordt aanvaard, zij van laatstgenoemde niet als onverschuldigd gedaan

kan worden teruggevorderd, en dat zij, als zij door de schuldeisers
wordt geweigerd, deze daardoor als schuldeiser in verzuim komt, en
dit alles ongeacht of de derde bij die voldoening belang heeft of niet.
Het woord ,belang" dat in de geldende overeenkomstige bepalingen
van de Benelux een rol schijnt te spelen, komt in het voorgestelde
artikel 4 niet voor. Dit betekent nu oak weer niet dat het antwoord op
de vraag of de derde bij het verrichten van die prestatie belang heeft,
geheel zonder betekenis is. Van dit antwoord hangt af of de derde al
of niet in de rechten van de schuldeiser tegen de schuldenaar gesubrogeerd wordt en of hij eventueel een vordering op grand van zaakwaarneming of ongerechtvaardigde verrijking tegen de schuldenaar verkrijgt, welke laatste vragen in de gemeenschappelijke bepalingen van
het bntwerp niet worden beantwoord. Voor het antwoord op de vraag
of terugvordering wegens onverschuldigde betaling mogelijk zal zijn
en of de schuldeiser zonder in schuldeisersverzuim te geraken de
prestatie kan weigeren echter, heeft het antwerp opzettelijk betekenis
aan dit belang willen onthouden, zulks ter wille van het vlotte verloop
van de betalingen: men wilde dat de schuldeiser zoveel mogelijk zonder risico van latere terugvordering wegens onverschuldigde betaling
de door de derde tot kwijting van de schuldenaar aangeboden prestatie
zou kunnen aanvaarden en dat de schuldenaar de prestatie door een
derde zou kunnen doen verrichten zonder het risico te lopen dat de
schuldeiser de door de derde aangeboden prestatie zou kunnen weigeren zonder daardoor als schuldeiser in verzuim te komen.
4· I .. 2. De hoofdregel van het eerste lid van artikel 4 lijdt blijkens het
slot van dat lid uitzondering ingeval inhoud of strekking van de verbintenis zich tegen nakoming door een derde verzet. Voor deze uitzondering is niet meer voldoende, zoals thans ingevolge artikel 1237 B.B.W.
en C.C.L. en artikel 1419 N.B.W., dat de schuldeisers belang heeft dat
de prestatie docir de schuldenaar zelf verricht wordt. : het werd onwenselijk geacht betekenis te hechten aan een belang van de schuldeiser
dat mogelijk nag niet bij het ontstaan van de verbintenis bestond of aan
de schuldenaar niet bekend was; aan de andere kant wilde men echter
wel rekening houden met de mogelijkheid dat de schuldenaar bij het
nakomen door hem zelf een reeds bij het ontstaan van de verbintenis
voor de schuldeiser kenbaar belang had. Zo kan bij een verbintenis van
een concertpianist tot het geven van een recital de schuldeiser er belang
bij hebben dat de schuldenaar zelf - een beroemd musicus - dit
recital geeft, doch is daarbij oak denkbaar dat de schuldenaar - vooral
wanneer hij een pianist is die nag in het begin van zijn loopbaan
staat - er groat belang bij heeft om zelf dit recital te geven, zulks ter-

wille van de recensies, de publiciteit en tot het verkrijgen van podiumroutine. Bij een dergelijke verbintenis kan men zeggen dat inhoud en
strekking daarvan er zich tegen verzetten dat zij door een derde wordt
nagekomen.
Een andere verbintenis met dergelijke inhoud of strekking is die welke
de oude arts bij het overdoen van zijn praktijk aan een jongere collega
jegens deze op zich neemt om op de plaats van zijn vestiging geen
praktijk meer uit te oefenen. Deze kan niet betogen dat hij daarmede
niettemin mag doorgaan omdat de plaatselijke straatveger zich in de
plaats van die oude arts en ter nakoming van diens verbintenis strikt
van de uitoefening van de geneeskunde onthoudt. lmmers deze negatieve activiteit van laatstgenoemde milieuverzorger is niet de prestatie
waartoe de verbintenis van de oude arts naar haar inhoud en strekking
verplichtte.

4.2. De inhoud van het tweede lid van artikel 4 spreekt eigenlijk wel
voor zichzelf: waarom zouden partijen niet mogen overeenkomen dat
de verbintenis enkel maar door de schuldenaar zelf en niet door een of
meer bepaalde derden zou kunnen worden nagekomen ?
7· DE ARTIKELEN 5-11. De artikelen 5-rr hebben alleen betrekking
op verbintenissen ingevolge welke ,aan iemand" iets moet worden
betaald, dus op verbintenissen bij welker voldoening een inontvangstneming nodig is, en regelen de gevolgen van het feit dat die betaling
geschiedt aan een ander dan aan degene aan wie zij zou moeten geschieden of van de omstandigheid dat de schuldenaar in twijfel
verkeert omtrent de persoon aan wie de voldoening zou moeten
geschieden.

s-6. Ik bespreek eerst de artikelen 5 en 6 gezamenlijk:
Artikel s. Betaling aan een onbekwame schuldeiser bevrijdt de schuldenaar voorzover het betaalde ten voordele van de onbekwame heeft gestrekt of in de macht is
gekomen van diens wettelijke vertegenwoordiger. (1241 B.B.W. en C.C.L.;
1423 N.B.W.; 6.1.6.5 O.N.N.B.W.).
Artikel 6. De betaling moet gedaan worden aan de schuldeiser of aan degene die
met hem of in zijn plaats bevoegd is haar te ontvangen; niettemin wordt de schuldenaar bevrijd door betaling aan iemand die niet tot aanneming bevoegd is, voor
zover degene aan wie betaald moest worden de betaling heeft bekrachtigd of erdoor
is gebaat. (1239 B.B.W. en C.C.L.; 6.1.6.6 O.N.N.B.W.).

Van elk van deze artikelen kan weer worden gezegd dat het, behalve in
de redactie, weinig verschilt van het daarbij vermelde artikel van elk
Beneluxwetboek. Men lette echter op de tegenstelling tussen ,ten
voordele van de onbekwame heeft gestrekt of in de macht is gekomert
van diens wettelijke vertegenwoordiger" in artikel 5 enerzijds en ,of
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erdoor is gebaat" in artikel 6 anderzijds. In het geval van artikel 5 gaat
het er om wat de onbekwame met het ontvangene heeft gedaan tussen
het tijdstip van ontvangst en dat waarop de vraag of de schuldenaar is
bevrijd, moet worden beantwoord; blijkt op laatstgenoemd tijdstip
dat de onbekwame het ontvangene nuttig heeft besteed, of dat hij eerst
na het einde van zijn onbekwaamheid daarover heeft beschikt, dan is,
voor zover dat is geschied, de schuldenaar bevrijd. Dit zal ook het geval zijn voor zover het betaalde inmiddels in de macht van de wettelijke
vertegenwoordiger mocht zijn gekomen. Wat deze daarmede verder
heeft gedaan doet niet meer terzake. In het geval van artikel 6 is de
schuldenaar reeds bevrijd door het feit dat degene aan wie betaald
moest worden, de betaling aan een derde heeft bekrachtigd of erdoor is
gebaat. Dat de derde het ontvangene voor zichzelf nuttig heeft besteed
baat op zichzelf de schuldenaar evenmin als de omstandigheid dat
degene aan wie moest worden betaald de hem nog toegevallen bate van
de betaling aan de derde heeft verkwist, de schuldenaar schaadt : die
verkwisting doet aan de bevrijding van de schuldenaar niets af.
7. Het volgende artikel wijkt aanzienlijk af van de overeenkomstige
bepalingen van de geldende Beneluxwetboeken :
Artikel 7· Is een betaling aan de schuldeiser ten aanzien van een ander wegens
diens recht of bevoegdheid niet bevrijdend en wordt de schuldenaar deswege
genoodzaakt opnieuw te betalen, dan heeft hij verhaal op de schuldeiser. (1242
B.B.W. en C.C.L.; 1424 N.B.W.; 6.1.6.8 O.N.N.B.W.).

Immers de overeenkomstige bepalingen van de geldende wetboeken
van de Benelux spreken niet, zoals het voorgestelde artikel 7, geheel
algemeen van een recht of bevoegdheid van een ander, maar slechts
van een inbeslagneming of oppositie waarmede de betaling aan de
schuldeiser zelf in strijd zou zijn. De nieuwe, veel ruimere redactie is
gekozen, in de eerste plaats om de misverstanden en controversen die
het onderscheid tussen beslag en oppositie heeft doen rijzen, op te
ruimen en voorts om alle gevallen die onder de bepaling zouden moe"
ten vallen ook werkelijk te omvatten. De geldende bepalingen bestrijken volgens haar bewoording bv. niet de betalingen door de schuldenaar aan de schuldeiser in strijd met een beperkt recht van een derde
op de vordering van de crediteur, zoals bv. een op die inschuld rustend
recht van pand of van vruchtgebruik. De redactie van artikel 7 maakt
de bepaling voor de drie Beneluxlanden rechtstreeks toepasselijk in geval van beslag onder derden, in dat van faillissement, in dat van pandbeslag, van pand en van vruchtgebruik op de schuldvordering; en voor
Belgie tevens in de gevallen bedoeld in artikel 218 B.B.W. en artikel
20, 9° Hypotheekwet en die van het endossement van de factuur

(art. 13 van de wet van 25 october 1919, gewijzigd bij de wet van
27 april 1958); voor Nederland in geval van onderbewindstelling.
B.rr. De bepalingen van de artikelen 8-10 geven regelen voor het
geval waarin ingevolge een verschoonbare dwaling de voldoening is
geschied aan een ander dan aan degene aan wie moest worden betaald.
Zij luiden als volgt:
.
Artikel 8.1. De schuldenaar die heeft betaald aan iemand die niet tot ontvangst
bevoegd was, kan aan degene aan wie betaald moest worden, tegenwerpen dat hij
bevrijdend heeft betaald, indien hij op redelijke gronden heeft aangenomen dat de
ontvanger der betaling als schuldeiser tot de prestatie gerechtigd was of dat uit
anderen hoofde aan hem moest worden betaald (1240 B.B.W. en C.C.L. 1422
N.B.W.; 6.1.6.7. O.N.N.B.W.).
2. Indien iemand zijn recht om betaling te vorderen verliest, in dier voege, dat het
met terugwerkende kracht aan een ander toekomt, kan de schuldenaar een inmiddels gedane betaling aan die ander tegenwerpen, tenzij hetgeen hij omtrent dit
verlies kon voorzien, hem van de betaling had behoren te weerhouden (6.6.L7,
lid 2 O.N.N.B.W.).
Artikel 9· I. Is in geval van betaling door een derde te zijnen aanzien aan de
vereisten van een der leden van het vorige artikel voldaan, dan kan hij te zijnen
behoeve de bevrijdende werking van die betaling inroepen.
2. De schuldenaar kan de bevrijdende werking van die betaling te zijnen behoeve
inroepen, indien, bij betaling door hemzelf, ook wat hem betreft aan die vereisten
zou

ZiTn-VOfdaan-.- --- -------- --- ---------

---- --

Artikel 10. In de gevallen bedoeld in de twee voorgaande artikelen, heeft de ware
gerechtigde verhaal op degene die de betaling zonder recht heeft ontvangen.

r.r. Het volgende artikel daarentegen heeft de strekking te voorkomen
dat de schuldenaar die nog niet heeft voldaan, en die op redelijke
gronden twijfelt omtrent de vraag aan wie de betaling moet geschieden,
zich genoopt zal gevoelen te betalen aan iemand van wie achteraf mogelijk zal blijken dat hij niet tot ontvangst van de betaling gerechtigd
was, met het gevolg dat de schuldenaar nogmaals zal hebben te betalen
aan degene van wie inmiddels is gebleken dat hij wel op de voldoening
aanspraak kon maken. De bepaling luidt als volgt:
Artikel I I. De schuldenaar is bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te
schorten, indien hij op redelijke gronden twijfelt aan wie de betaling moet
geschieden.

Zoals uit de verwijzingen naar overeenkomstige bepalingen in de
geldende wetboeken achter de tekst van de artikelen 8-II blijkt, zijn
die in de geldende wetboeken slechts te vinden voor het eerste lid van
artikel 8. Het tweede lid van artikel 8 vindt echter wel een voorbeeldin
het tweede lid van artikel 6.r.6.7 O.N.N.B.W. al wijkt het wat de
redactie betreft daarvan nogal sterk af. De artikelen 9- r 1 vonden noch
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in cie wetboeken van cie Beneiux noch l.n het O.N.N.B.W. een voorbeeld.
Ofschoon het eerste lid van artikel 8 dus wel materie bevat die in de
geldende Beneluxwetboeken is geregeld, is mijn toelichting op die
bepaling het uitvoerigst. De daarin voorgestelde regeling wijkt nl.
nogal sterk af van de thans geldende, en oak, zij het in mindere mate,
van die welke in het O.N.N.B.W. wordt voorgesteld. De materie die
zij beoogt te regelen is verre van eenvoudig en een wat uitvoeriger
bespreking daarvan komt mij dus gerechtvaardigd voor (I).
8. ARnKEL 8 EERSTE LID. Uit de tekst van het eerste lid van artikel
8 komt duidelijk naar voren dat de betaling aan degene die niet tot ontvangst bevoegd was (hierna wordt deze persoon kortweg aangeduid als
,de verkeerde persoon" of ,de verkeerde"), die onder de aldaar achter
,,indien'' vermelde omstandigheden plaats vindt de schuldenaar tegenover de persoon aan wie betaald moest worden (hierna wordt laatstgenoemde persoon kortweg aangeduid als ,de goede persoon" of ,de
goede") niet van rechtswege bevrijdt, doch slechts indien de schuldenaar met een beroep op die omstandigheden aan de ,goede" die
bevrijding tegenwerpt.
Die in het eerste lid achter ,indien" vermelde omstandigheden geven
aan de schuldenaar die aan ,de verkeerde" heeft betaald dus een
zogenaamd ,wilsrecht" (droit-pouvoir, Gestaltungsrecht of power) tot
het doen gelden van zijn betaling aan ,de verkeerde" als bevrijdend.
Van dit recht kan de schuldenaar gebruik maken, doch hij is daartoe
niet verplicht. Indien hij er de voorkeur aan geeft het betaalde van ,de
verkeerde" als aan deze onverschuldigd betaald terug te vorderen en
aan ,de goede" nag eens te betalen, kan hij het beroep op het bevrijdend karakter van de betaling aan ,de verkeerde" achterwege laten.
Beroept de schuldenaar zich echter wel op het bevrijdend karakter van
zijn betaling aan ,de verkeerde" en is dit beroep gegrond, dan moet
hij geacht worden bevrijd te zijn geworden op het ogenblik waarop de
betaling aan ,de verkeerde" plaats vond.
Het eerste lid van artikel 8 geeft als grand voor het beroep op de
bevrijding het feit dat de schuldenaar ,op redelijke gronden heeft aangenomen dat de ontvanger der betaling als schuldeiser tot de prestatie
gerechtigd was of dat uit anderen hoofde aan hem moest worden be-

(1) Men bedenke overigens steeds dat indien een beroep op een van de bepalingen van de
artikelen 8 of 9 mocht falen, denkbaar is dat de betaling niettemin bevrijdend is ingevolge
artikel 6, nl. wanneer degene aan wie betaald moest worden de betaling heeft bekrachtigd of
erdoor is gebaat.
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taald" en niet, zoals de in de Benelux geldende wetboeken ,dat de
betaling is , ,te goeder trouw gedaan aan iemand die in het bezit is der
inschuld" of ,schuldvordering", zulks vooral oak omdat de woorden
,bezit der inschuld" of ,bezit der schuldvordering" terecht tot veel
kritiek (1) aanleiding hebben gegeven.
De schuldenaar die aan ,de goede" wil tegen werpen dat hij door de
betaling aan ,de verkeerde" is bevrijd, zal daarbij de feiten moeten
aanvoeren die de ,redelijke gronden" opleverden voor zijn mening
dat hij moest betalen aan de persoon, die achteraf ,de verkeerde" bleek
te zijn.
Denkbaar is dat de aangevoerde feiten reeds aanstonds onvoldoende
kunnen worden geoordeeld om de vereiste ,redelijke gronden" op te
leveren: de schuldenaar voert alleen maar aan dat hij is afgegaan op de
verklaring van de achteraf ,verkeerd" gebleken persoon, dat de vordering aan die persoon was gecedeerd, zonder tevens te vermelden dat
van deze cessie enig bewijs door hem was gevraagd of aan hem was
geleverd. Is dat het geval dan zal het beroep van de schuldenaar op het
bevrijdend karakter van de betaling aan ,de verkeerde" terstond terzijde kunnen worden gesteld.
,
Denkbaar is echter oak dat de schuldenaar tot staving van zijn beroep
op de bevrijding door de betaling aan ,de verkeerde", wel feiten aanvoert die, indien zij waar zijn, inderdaad ,redelijke gronden" als
bedoeld in het eerste lid van artikel8 zouden opleveren (2) doch dat de
schuldeiser ontkent dat die feiten zich hebben voorgedaan. In dat
geval zal de schuldenaar die feiten hebben te bewijzen, en zo hij daarin
niet slaagt zal het beroep op de betaling aan ,de verkeerde" hem weer
niet baten. Misschien zou men de vraag kunnen stellen of de schuldenaar wel met het bewijs van die feiten zal kunnen volstaan, en of hij
niet oak moet waar maken dat hij inderdaad onder de invloed van de
door die feiten opgewekte schijn aan degene betaalde, die achteraf ,de

(1) Zie voor vermelding van litteratuurplaatsen de toelichting op biz. 24 en 25.
(2) Bij wijze van voorbeeld: de oorspronkelijke schuldeiser, 0, is v66r de betaling gestorven
en er zijn geen legitimarissen die op zijn nalatenschap aanspraak kunnen maken. De schuldimaar heeft kort na de dood van 0 de schuld aan A, die hij voor de enige tot de ·nalatenschap van 0 gerechtigde hield, betaald. B spreekt daarna de schuldenaar aan om aan hem te
betalen op grond van het feit dat 0 hem bij een daags voor zijn dood geldig in het buitenland gemaakt testament waarbij het enige weken tevoren gemaakt testament waarbij A tot
die nalatenschap werd geroepen, werd herroepen. De schuldenaar beroept zich nu op het feit
dat hij ingevolge een verklaring van de notaris van 0, die het testament waarbij A tot de nalatenschap werd geroepen, heeft verleden, A voor de schuldeiser hield en dat hij daardoor
misleid, aan A heeft betaald. In het algemeen zal zodanige verklaring van de notaris nu als
,.redelijke grond" kunnen gelden.

verkeerde" bleek te zijn. Naar ml.jn mening is dit laatste niet nodig.
De feiten die de ,redelijke gronden" opleveren wettigen het wederlegbaar vermoeden dat de schuldenaar onder invloed van de daardoor
opgewekte schijn aan ,verkeerde" betaalde. Zij laten echter aan de
schuldeiser de mogelijkheid open tot het aanvoeren - en in geval van
betwisting: tot het bewijzen- van feiten die duidelijk maken, dat de
schuldenaar ondanks de schijn dat de ,verkeerde" was ,de goede"
toen hij aan deze betaalde, beter wist (I) en slaagt hij in dat bewijs, dan
zal het beroep op het bevrijdend karakter van de betaling aan ,de
verkeerde" door de schuldenaar weer falen.
Voor het welslagen van het beroep op de bevrijding door de betaling aan ,de verkeerde" wordt door artikel 8 niet vereist dat de
schijn dat degene aan wie de schuldenaar betaalde was degene aan wie
moest worden betaald, aan de schuldeiser kan worden toegerekend.
Niet alleen de tekst van dat lid houdt die eis niet in, de toelichting
(blz. 24) verwerpt het stellen daarvan uitdrukkelijk, en zulks ondarrks
het feit dat in Frankrijk en Belgie vaak de stelling wordt verdedigd,
dat de schuldenaar die verschoonbaar door de schijn werd bedrogen,
zic;h slechts dan op de bevrijdende werking van zijn betaling aan ,de
verkeerde" kan beroepen wanneer zijn dwaling aan de ware gerechtigde is toe te rekenen. De Nederlandse schrijvers (z) daarentegen stellen
dat vereiste in het algemeen niet, en laten het belang van de schuldenaar die verschoonbaar dwaalde prevaleren boven dat van de schuldeiser, zelfs dan wanneer aan deze niet kan worden toegerekend dat de
schuldenaar in dwaling is gekomen. Ook bij het ontwerpen van artikel
8 heeft men het bdang van de verschoonbaar dwalende schuldenaar
laten prevaleren boven dat van de schuldeiser, doch uitsluitend voor
het geval de schuldenaar ingevolge de verschoonbare dwaling de
persoon aan wie hij betaalde hield voor degene aan wie moest worden
betaald (3), zulks omdat alleen wanneer deschuldenaar ,de verkeerde"
houdt voor de persoon aan wie moest worden betaald er voor hem
grond is voor de vrees dat niet-betaling aan deze persoon hem bloot
zal stellen aan de nadelige gevolgen welke een wanprestatie met zich

(r) Zo zou in het in de vorige noot bedoelde geval B kunnen aanvoeren en in geval van betwisting bewijzen, dat de schuldenaar toen hij aan A betaalde reeds wist dat 0 vlak voor zijn
dood in het buitenland een tweede testament had gemaakt waarbij B tot de nalatenschap
van 0 werd geroepen.
~
(2) Men zie voor de hier bedoelde Franse, Belgische en Nederlandse litteratuurplaatsen de
toelichting op blz. 24.
(3) Veelal zal dit de schuldeiser zelf zijn; doch indien deze onbekwaam is, zal dat zijn wette~
lijke vertegenwoordiger zijn.

mee kan slepen en bevindt hij zich in de dwangpositie die opoffering
van het belang van ,de goede" rechtvaardigt ook dan wanneer aan ,de
goede" de dwaling van de schuldenaar niet kan worden toegerekend.
Zou men aan de schuldenaar die zich in een dergelijke dwangpositie
bevindt, de eis gaan stellen dat hij niet tot betaling overgaat voordat hij
volkomen zekerheid heeft omtrent de persoon aan wie betaald moet
worden, dan zou, vaker dan voor een vlot betalingsverkeer wenselijk is,
de betaling door de schuldenaar worden opgeschort en zou dus in zeer
veel gevallen ook de betaling aan ,de goede persoon" worden vertraagd. Mede ter wille van het belang van de schuldeisers als groep in
het algemeen heeft men hier het belang van een schuldeiser in concreto
opgeofferd aan dat van de schuldenaar die zich ingevolge een verschoonbare dwaling tot betaling aan de verkeerde genoopt gevoelde.
Heeft de schuldenaar echter redelijke gronden tot twijfel omtrent de
persoon aan wie hij moet betalen, dan kan hij ingevolge artikel I I de
nakoming van zijn verbintenis opschorten totdat die twijfel is opgeheven.
Betaalt de schuldenaar echter aan iemand die hij op redelijke gronden
hield niet voor degene aan wie moest worden betaald maar voor iemand
aan wie hij eventueel in plaats van een eerstgenoemde persoon ook
bevrijdend zou kunnen betalen; bv. omdat- hij bevoegd scheen te-zijn
eerstgenoemde bij de ontvangst van de betaling te vertegenwoordigen,
dan wordt hij, indien de schuldenaar zulks in dwaling deed, niet door
artikel 8 beschermd. Immers in dit geval verkeerde de schuldenaar
niet in een dwangpositie, want hij zou zich altijd hebben kunnen
bevrijden door betaling aan de persoon zelf aan wie hij moest betalen,
en tot betaling aan een vertegenwoordiger zou hij in het hier onderstelde geval niet kunnen worden gedwongen. Dit betekent natuurlijk
niet dat de schuldenaar nimmer door een betaling aan een pseudovertegenwoordiger bevrijd kan worden. Wanneer de schijn van de
vertegenwoordigersbevoegdheid aan de schuldeiser zelf is te wijten of
toe te rekenen, zal volgens de reeds bestaaande regels van het nationale
recht van de drie landen betreffende de vertegenwoordiging de schuldenaar tach weer beschermd zijn. Deze materie wordt echter niet in de
gemeenschappelijke bepalingen geregeld.
De tekst van het eerste lid van artikel 8 sluit een beroep op bevrijding niet uit in geval de schuld nag niet opeisbaar was toen de
schuldenaar haar aan ,de verkeerde" betaalde: de afdoening van een
nag niet opeisbare schuld v66r de vervaldag kan voor de schuldenaar
wenselijk zijn wegens vertrek van de schuldeiser of van hemzelf naar
het buitenland of omdat de te betalen hoofdsom een zeer hoge rente
draagt. Denkbaar is echter dat afdoening v66r de vervaldag zonder:

redelijk belang en zonder dat volkomen zekerheid bestaat dat zij
geschiedt aan degene aan wie moest worden betaald, strijdt met de
ingevolge het inleidend artikel in acht te nemen goede trouw indien te
voorzien is dat nag v66r de vervaldag volkomen zekerheid omtrent de
persoon aan wie moet worden betaald kan worden verkregen. Een
beroep op het eerste lid van artikel 8 zou dan met die goede trouw in
strijd komen.
9· ARTIKEL 8. TwEEDE LID. Bij de opstelling van het tweede lid van
artikel 8 is gedacht aan gevallen als bv. het volgende: een vordering
is gecedeerd en vervolgens door de schuldenaar aan de cessionaris
voldaan. Daarna wordt de cessie op grand van een wilsgebrek of ingevolge de Pauliana vernietigd, ingevolge welke vernietiging aangenomen
moet worden dat de cedent altijd schuldeiser is gebleven en de inmiddels door de schuldenaar aan de cessionaris gedane betaling was een
betaling aan een ,verkeerde", ofschoon op het ogenblik waarop de
betaling plaats vond die cessionaris nag als de werkelijke schuldeiser
gold. In dit lid is daarom bepaald dat in een dergelijk geval de schuldenaar de bevrijdende kracht van die betaling niettemin aan de cedent
kan tegenwerpen, tenzij hij hetgeen hij omtrent het verlies van de
bevoegdheid van de achteraf verkeerd gebleken persoon kon voorzien
hem van de betaling had moeten weerhouden. In de toelichting (blz.
26) wordt hieover gezegd:
,Zo kan de handelwijze van de schuldenaar onbehoorlijk zijn, en zo aan zijn
bevrijding in de weg staan, wanneer hij er mee bekend was dat de vernietiging
reeds was gevorderd of spoedig zou worden gevorderd, alsmede wanneer hij
degene die recht heeft op vernietiging, had behoren te waarschuwen en hij verzuimd heeft dit te doen. Ook of de schuldenaar met betaling kon wachten, kon
hier uiteraard een rol spelen".

De tekst van dit tweede lid brengt met zich mede dat de bewijslast
ten aanzien van hetgeen de schuldenaar omtrent dit verlies kon voorzien, op de schuldeiser rust. Deze bewijslast ligt hier dus enigszins
anders dan die in het geval van het eerste lid van artikel 8.
10. ARTIKEL 9· Artikel 8 is aileen geschreven voor het geval dat de
betaling is geschied door de schuldenaar zelf of door iemand die
hem vertegenwoordigt. De gevolgen van een door een derde in verschoonbare · dwaling aan een ,verkeerde" gedane betaling worden
geregeld door artikel 9·

9.1. In het thans geldende recht wordt in de wet de vraag open ge-

laten of oak een derde die in dwaling aan een ,verkeerde'' betaalde

wordt beschermd, maar in de literatuur wordt zij veelal bevestigend
beantwoord (r). Door de ontwerpers van artikel 9 werd echter voor
een bevestigende beantwoording daarvan in het algemeen onvoldoende
reden aanwezig geacht. Immers in het algemeen kan een derde niet
gedwongen worden de schuld van de schuldenaar te voldoen en verkeert de derde dus niet in een dwangpositie, en voor zover hij daarin
niet verkeert is er geen reden om hem te beschermen tegen de mogelijkheid dat hij in dwaling aan een ,verkeerde" betaalt: hij behoefde
niet te betalen, en door dit toch te doen heeft hij vrijwillig het risico
van betaling aan een verkeerde op zich genomen.
Het is echter denkbaar dat een derde, ofschoon hij niet, zoals de schuldenaar zelf, tot betaling verplicht is, zich niettemin daartoe gedwongen gevoelt, omdat, wanneer zij niet zou plaats vinden, de schuldeiser
voor de schuld verhaal zou kunnen zoeken op bepaalde aan de derde
toebehorende goederen die voor de schuld zijn verpand of verhypothekeerd of waarop door de schuldenaar verschuldigde pacht- of huurpenningen zouden kunnen worden verhaald omdat die goederen zich
op het verpachte of verhuurde onroerende goed bevinden. Ook is het
mogelijk dat de derde zich tot betaling gedrongen gevoelt om te voorkomen dat de schuldeiser die op een bepaald goed van de schuldenaar
met een hoger recht van voorrang verhaal kan zoeken dan de derde zciti
kunnen doen voor zijn vordering, dit goed op een voor verkoop ongunstig tijdstip gaat uitwinnen met het gevolg dat van het verhaal door
de derde op dat goed weinig of niets terecht komt. In al deze gevallen
zou kunnen worden gezegd dat de betaling door de derde aan de
schuldeiser in zekere zin strekt tot zijn bevrijding, weliswaar niet van
een verbintenis van de derde jegens de schuldeiser, maar van een zeker
gevaar voor zijn vermogen, dat hij bij gebreke van die betaling zou
lopen. Voor zover dat het geval is en ook te zijnen aanzien aan de
vereisten die in een van de leden van artikel 8 worden gesteld, is voldaan, kan de derde te zijnen behoeve de bevrijdende werking van de
betaling aan .de ,verkeerde" j~:;:gens degene aan wie moest worden
betaald, inroepen. Het gevolg hiervan zal zijn dat degene aan wie.
moest worden betaa1d, voor zijn vordering geen verhaal meer kan zoeken op het goed van de derde en dat hij tegenover die derde geen
beroep meer kan doen op de hogere voorrang die hij bij het verhaal op
het goed van een ander zou kunnen uitoefenen.
Bestaat er echter zodanig belang van de derde om voor de schuldenaar
te betalen niet, dan is er niets waardoor hij ingevolge een betaling,

(r) Zie voor literatuurplaatsen de toelichting op biz. 27.
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zelfs al zou die aan de schuldeiser zelf geschieden, zou kunnen worden
bevrijd, en kan er dus ook in geval van betaling aan ,een verkeerde"
van een bevrijdende werking van die betaling geen sprake zijn.
g ..2. Het eerste lid van artikel 9 geeft alleen aan wat de gevolgen kunnen zijn van de betaling door een derde aan een ,verkeerde ten aanzien
van die derde zelf, en laat zich niet in met de vraag in hoeverre ook de
schuldenaar door deze betaling kan worden bevrijd. Deze laatste vraag
wordt beantwoord door het tweede lid van dat artikel. Voor het geval
ten aanzien van de derde die aan een ,verkeerde" heeft betaald is voldaan aan de vereisten van een der leden van artikel 8, geeft het de
schuldenaar de bevoegdheid de bevrijdende werking van die betaling
in te roepen voor zover ook te zijnen aanzien aan die vereisten zou zijn
voldaan indien de betaling door de schuldenaar zelf zou zijn verricht.
Deze laatste eis moest wel worden gesteld, want het is zeer wel denkbaar dat de dwaling ten aanzien van de persoon aan wie moest worden
betaald voor de derde verschoonbaar was, doch dat, indien de schulde~
naar zelf aan die persoon zou hebben betaald, zijn dwaling niet verschoonbaar of zelfs afwezig zou zijn geweest; mogelijk toch is dat de
ware schuldeiser die voorzag dat de schuldenaar door de schijn misleid
wel eens aan een ,verkeerde" zou kunnen gaan betalen, deze daarentegen heeft gewaarschuwd, doch een zodanige waarschuwing aan de
derde heeft nagelaten omdat hij niet behoefde te verwachten dat deze
wel eens in de plaats van de schuldenaar zelf zou gaan betalen.
Betaalt de derde in deze omstandigheden in verschoonbare dwaling
aan de ,verkeerde", dan is er geen goede grond de schuldenaar de
bevoegdheid te geven deze betaling als ook voor hem bevrij dend aan de
ware schuldeiser tegen te werpen.
II. ARTIKEL 10. De toepassing van artikel 8 of die van artikel 9kan er
toe leiden dat de ware gerechtigde zijn recht tegen de schuldenaar of
een bepaald verhaalsrecht op het goed van een ander verliest. Artikel
10 komt hem in dit verlies in zoverre tegemoet dat het hem een recht
van verhaal geeft tegen hem die de betaling zonder recht heeft ontvangen. De nadere preciesering van dit verhaalsrecht heeft men aan de
nationale wetgever van elk der drie Beneluxlanden willen overlaten.
Merkwaardig is dat artikel 10 noch in de wetboeken van de Beneluxlanden, noch in het O.N.N.B.W. een voorbeeld vindt.
Artikel 10 laat de uitoefening van dit verhaalsrecht ook toe wanneer
degene die aan ,de verkeerde" betaalde de bevrijdende werking van die
betaling nog niet heeft ingeroepen. Voor zover ingevolge dit verhaalsrecht door ,de verkeerde" alsnog aan ,de goede" wordt betaald, zal
degene die aan ,de verkeerde" betaalde daardoor alsnog worden be-

vrijd, en zal noch de schuldeiser een vordering op de schuldenaar meer
hebben, noch de schuldenaar een vordering wegens onverschuldigde
betaling op de derde kunnen instellen,
Het door artikel Io gegeven verhaalsrecht maakt dat de bevrijdende
werking van de betaling aan ,de verkeerde" ingevolge de artikelen 8
en 9 slechts nadeel voor de schuldeiser oplevert voor zover de uitoefening van dat verhaalsrecht ingevolge de insolventie van de ,verkeerde"
niets of niet voldoende oplevert of met meer moeite gepaard gaat dan
het innen van de vordering bij de schuldenaar zelf, althans voor zover
de vordering een geldvordering is.
12. ARTIKEL I I. De artikelen 8-10 geven een regeling voor het geval,
in verschoonbare dwaling aan een ,verkeerde" mocht zijn betaald,
maar behelzen geen antwoord op de vraag hoe de schuldenaar die nog
niet heeft betaald en die niet weet aan wie hij moet betalen zich tegen
moelijkheden kan beschermen. Men denke bv. aan het geval dat de
oorspronkelijke schuldeiser is overleden en dat verschillende personen
ieder op zijn nalatenschap aanspraak maken en daarover een proces
voeren waarvan de afloop moeilijk is te. voorspellen. Zou de schuldenaar die van dit proces op de hoogte is v66r de uitspraak van de rechter
aan een van de procespartijen betalen, doch zou de rechter daarna de
nalatenschap aan een andere toewijzen, dan zou hij niet met een beroep
op artikel 8 de bevrijdende werking van zijn betaling aan eerstgenoemde partij tegen die andere kunnen tegenwerpen, want redelijke gronden
om eerstgenoemde te beschouwen als degene aan wie moest worden
betaald, waren voor hem niet aanw~zig (I).
Denkbaar is echter dat meer dan een procespartij hem aanspreekt tot
voldoening en zelfs, indien de vordering niet strekt tot betaling van een
geldsom, zijn veroordeling vraagt met bepaling van een dwangsom
voor het geval daaraan niet wordt voldaan (2). Artikel I I beoogt hem
uit die moeilijkheid te verlossen door de schuldenaar die op redelijke

(r) Heeft de rechter in eerste aanleg de nalatenschap aan A toegewezen en betaalt de schuldenaar daarna aan A hoewel tegen die beslissing nog hoger beroep openstaat, of misschien
reeds is ingesteld, en wordt tenslotte in hoogste instantie beslist dat de nalatenschap aan B
toekomt, dan zou men zich kunnen afvragen of er plaats is voor analogische toepassing van
het tweede lid van artikel 8, maar ook deze zou clan veelal niet tot bevrijding van de schulden<j.ar kunnen voeren, want hem zou kunnen worden tegengeworpen dat hij rekening had
moeten houden met de mogelijkheid dat de in eerste aanleg gegeven beslissing zou worden
vernietigd.
(2) De invoering van de dwangsom in Belgie en Luxemburg is in het vooruitzicht gesteld
door het ontwerp Benelux-overeenkomst houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom, ter behandeling in de lnterplarlementaire Benelux-raad (doc. ro8.r van I juni 1970),
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gronden twijfelt aan wie de betaling moet geschieden de bevoegdheid
te geven de nakoming van zijn verbintenis op te schorten (I).
Men heeft hier gekozen voor de bevoegdheid tot opschorting en niet
voor de oak wel eens voorgestelde (2) bevoegdheid voor de schuldenaar
om het verschuldigde te consigneren, en wel in de eerste plaats omdat
van consignatie geen sprake kan zijn indien de verbintenis niet strekt
tot een geven, maar tot een doen, een geval waarvoor dit artikel oak is
geschreven, maar oak omdat in de gevallen waarin de consignatie wel
mogelijk is, het terugnemen van de geconsigneerde zaak vaak moeilijkheden oplevert en omdat een geconsigneerde geldsom veelal geen rente
afwerpt. Voorts Ievert de consignatie geen oplossing op voor het geval
dat de schuldenaar niet alle verweer tegen de vordering tot nakoming
zou willen prijsgeven. Denkbaar is bv. dat hij zich ten aanzien van de
ene mogelijke schuldeiser op schuldvergelijking zou kunnen beroepen,
en ten aanzien van de andere, die verzuimd heeft de tegen hem lopende
verjaring te stuiten, op verjaring.
Niet slechts de schuldeiser, doch oak een derde wiens goed voor de
schuld is verpand of verhypotheceerd, of op andere wijze door de uitwinning door iemand van wie onzeker is of hij wel daartoe bevoegd is,
zou kunnen worden geschaad, zal met een beroep op artikel I I die
uitwinning kunnen opschorten.
Wil er van toepassing van dit artikel sprake zijn, dan zal de schuldenaar
feiten moeten aanvoeren, welke redelijke gronden voor zijn twijfel
opleveren en deze feiten in geval van betwisting hebben te bewijzen.
Zou een losse bewering van de schuldenaar dat hij twijfelt omtrent de
vraag wie zijn schuldeiser is voldoende zijn voor zijn bevoegdheid tot
opschorting van de nakoming, dan zou te vrezen zijn dat die bewering
vaak zou worden gedaan enkel om een door niets gerechtvaa1;digd uitstel van betaling te verkrijge11.
13. DE ARTIKELEN I2-I4. Geeft artikel II voor een bijzonder geval de
schuldenaar de bevoegdheid zijn prestatie op te schorten, de artikelen
12-14 daarantegen geven algemene bepalingen omtrent het tijdstip
waarop de nakoming moet geschieden en omtrent de werking van een
eventuele aan de verbintenis toegevoegde tijdsbepaling. Zij luiden als
volgt:

(r) Noch in de wetboeken van de Benelux, noch in het O.N.N.B. W. vindt men een voorbeeld van deze bepaling. In het reeds genoemde Voorlopige Verslag over titel 6.1
O.N.N.B. W. is op biz. 6 echter op een voorziening voor het geval van deze twijfel aangedrongen.
(2) Dit voorstel werd in het in noot I vermelde Voorlopige Verslag gedaan.

Artikel 12. Indien geen tijd voor de nakoming is bepaald, kan de verbintenis ter7
stand worden nagekomen en kan terstond nakoming worden gevorderd, tenzij uit
uit de inhoud of strekking van de verbintenis anders voortvloeit (1) (6.r.6.9
O.N.N.B.W.)
Artikel 13. Is wel een tijd voor de nakoming bepaald, dan wordt vermoed dat dit
slechts belet dat eerdere nakoming wordt gevorderd. (6.r.6.9lid 2 O.N.N.B.W.).
2. De betaling v66r de vervaldag geldt niet als OJ;werschuldigd. (u86 B.B.W. en
C.C.L.; 1305 N.B.W.).
Artikel 14. De schuldenaar kan de tijdsbepaling niet meer inroepen:
I. voor Nederland: wanneer hij in staat van faillissement is verklaard; voor
Belgie en Luxemburg : wanneer hij in staat van faillissement is verklaard of in een
toestand verkeert van kennelijk onvermogen;
2. wanneer hij in gebreke blijft de door hem toegezegde zekerheid te verschaffen;
3. wanneer door een aan hem toe te rekenen oorzaak de zekerheid die voor de
vordering is gesteld, verminderd is. (1188 B.B.W. en C.C.L.; 1307 N.B.W.;
6.r.6.1o O.N.N.B.W.).

Aan mijn bespreking van enkele punten van deze artikelen gaan een
paar algemene opmerkingen vooraf:
a) De artikelen wijken vooral naar de vorm af van die van de overeenkomstige bepalingen van de in de Benelux geldende wetboeken. In
het algemeen zal ik hieronder niet op louter-vormverschillen ingaan.
b) Van toepassing van de artikelen 13 en 14 zal geen sprake kunnen
zijn wanneer het gaat om tijdsbepalingen die de strekking hebben de
inhoud en de omvang van de prestatie mede te bepalen, zoals bij de
verhuring van een zomerhuisje voor de maanden juli en augustus.
Inhoud en strekking van de verbintenis van de verhuurder tot het
verschaffen van het genot van dat huisje aan de huurder juist gedurende die maanden, verzetten er zich dan tegen dathij het gebruik daarvan
in plaats van voorgenoemde maanden tijdens andere maanden geeft.
12. Een bepaling als die van artikel 12 ontbreekt in. de geldende wet~
boeken van de Benelux doch algemeen wordt aangenomen dat de
daarin vervatte regel daar wel geldt, het woord ,terstond" (2) betekent
niet dat hij die na wil komen of nakoming vordert, niet aan _de :wederpartij de gelegenheid moet laten om de prestatie in ontvangst te nemen;
respectievelijk vrijwillig te verrichten. Het.nalaten van-het geven van
deze gelegenheid zou strijden met de ingevolge het inleidend artikel in
acht te nemen goede trouw.
"

De in het eerste lid van artikel 13 vermelde hoofdregel laat
ingevolge haar formulering de mogelijkheid open dat de schuldeiser
IJ.I.

(r) Zie voor ,anders voortvloeit" hierboven biz. 704 noot r.
(2) In het Voorlopig Verslag is naar de betekenis van dat woord in het overeenkomstige
artikel6.r.6.9 O.N.N.B. W. gevraagd.
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reeds v66r de vervaldag de vordering tot nakoming instelt, doch zij
verzet er zich tegen dat de schuldenaar wordt veroordeeld om de
prestatie reeds v66r de vervaldag te verrichten.
De vraag of de schuldenaar door het enkele feit dat hij na het verstrijken van de termijn nog niet heeft gepresteerd in verzuim komt,
wordt door deze bepaling niet beantwoord: zij behoort niet tot het
gebied van de nakoming van verbintenissen doch tot dat van de nietnakoming en de gevolgen daarvan (Zie de toelichting, blz. 3I).
Het eerste lid van artikel I3 sluit niet uit dat de vervaldag uitsluitend
in het belang van de schuldeiser wordt bepaald. Dit zal dan echter
duidelijk moeten blijken. De toelichting (blz. 30-3 I) noemt als voorbeeld het geval dat iemand 4000 liter huisbrandolie koopt met bepaling dat de aflevering daarvan niet mag geschieden v66r I december tenzij hij vroegere aflevering verlangt waartoe hij zich de bevoegdheid voorbehoudt, zulks omdat hij enerzijds vreest dat v66r I december
zijn olietank nog niet voldoende leeg zal zijn om de gekochte olie op te
nemen, en hij anderzijds rekening houdt met de mogelijkheid dat
vroeg invallende koude hem ertoe zal nopen de bij hem nag aanwezige
olievoorraad reeds v66r I december op te stoken.
IJ.2. De bepaling van het tweede lid van artikel I3 sluit niet uit dat
de wetgever voor bepaalde gevallen een disconto voorschrijft. Vgl.
artikel 48 laatste lid van de Belgische en Luxemburgse wet op de
wisselbrief, artikel 147, laatste lid N.W.Kh. ;, artikel I3I Ned. Faill.
wet, artikel 450, lid 2, Boek III, Belg. en Lux. W.Kh.
De vraag of betaling v66r de vervaldag de schuldenaar soms een aanspraak wegens ongerechtvaardigde verrijking of onrechtmatige daad
kan geven is _in het midden gelaten, en blijft dus ter beantwoording
staan aan de rechtspraak en de rechtsleer.

I4.I. Daar de Nederlandse wet sinds de invoering van de Faillisserrientswet op I september I 896 de toestand of staat van kennelijk
on_vermogen niet meer kent, is in het eerste lid van artikel 14 verschil
gemaakt tussen de taak van de Nederlandse wetgever enerzijds en die
van Belgie en Luxemburg anderzijds.
14.2. Nieuw is de bepaling van artikel I4, sub 2, maar zij werd al wel
voorgesteld in het tweede lid van artikel 6.1.6.I4 O.N.N.B.W.

I4·3· Met de in artikel 14 sub 3 genoemde ,zekerheid die voor de
vordering is gesteld" is slechts bedoeld die zekerheid die door een
daartoe strekkende rechtshandeling voor de vordering in het leven is
geroepen, en niet dus die welke rechtstreeks uit de wet voortvloeit.
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Vermindering van het vermogen van de schuldenaar levert dus op
zichzelf geen vermindering van de gestelde zekerheid op. Anderzijds
doet het er niet toe of de gestelde zekerheid door de schuldenaar zelf of
door een derde is gesteld, maar wil de vermindering daarvan tot gevolg
hebben dat de schuldenaar geen beroep meer kan doen op de tijdsbepaling, dan moet die vermindering het gevolg zijn van een aan de
schuldenaar toe te rekenen oorzaak.
14. ARTIKEL IS. Het volgende artikelluidt als volgt:
Artikel Is. Hij die ter nakoming van een verbintenis een zaak heeft afgeleverd
waarover hij niet bevoegd was te beschikken, kan vorderen dat deze wordt afgegeven aan degene aan wie zij toekomt, mits hij tegelijkertijd een andere, aan de
verbintenis beantwoordende zaak aanbiedt en het belang van de schuldeiser zich
niet tegen teruggave verzet. (1238 B.B.W. en C.C.L., 1420 N.B.W. en 6.r.6.12
O.N.N.B.W.).

Ik maak hierbij de volgende kanttekeningen :

r5.1. Het artikel geeft geen regeling voor het geval de schuldenaar ten
aanzien van de afgeleverde zaak wel beschikkingsbevoegd was, doch
hijzelf handelingsonbekwaam was (I).
rs.2. Het arfikel geeff Clescnuldenaar die-ten aanzien. van de door nem

afgeleverde zaak niet beschikkingsbevoegd was niet, zoals de artikelen
artikelen I238 B.B.W. en C.C.L., I42o N.B.W. en 6.r.6.I2
O.N.N.B.W. de bevoegdheid van de schuldeiser te vorderen dat de
zaak aan hem, schuldenaar, wordt teruggegeven doch slechts het
recht te eisen dat de schuldeiser de zaak afgeeft aan degene aan wie zij
toekomt, met wie wel zal zijn bedoeld degene die, toen de schuldenaar
de zaak aan de schuldeiser afleverde, ten aanzien van die zaak wel
beschikkingsbevoegd was. De nieuwe regeling heeft het voordeel dat de
zaak rechtstreeks door de schuldeiser aan de rechthebbende moet worden teruggegeven en niet eerst de schuldenaar behoeft te passeren.
rs.J. Het recht van de schuldenaar om afgifte aan deze van de
schuldeiser te eisen is afhankelijk van de dubbele voorwaarde dat hij
tegelijkertijd een andere aan de verbintenis beantwoordende zaak aan
de schuldeiser aanbiedt en dat het belang van de schuldeiser zich
niet tegen teruggave van de reeds door hem ontvangen zaak verzet. De

(r) In het eerste lid van artikel 1420 N.B. W. is het woord ,capable" in artikel 1238 C.civ.,
lid r, ten onrechte niet door ,onbekwaam" doch door ,onbevoegd" vertaald, ofschoon in
het tweede lid van dat artikel het woord ,capable" we! door ,onbekwaam" werd vertolkt.
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mogelijkheid van het slagen van de in het artikel bedoelde vordering
van de schuldenaar is daardoor veel beperkter dan die welke de overeenkomstige bepalingen van de geldende wetboeken bieden, want die
sluiten de terugvordering slechts uit voor het geval het afgeleverde een
geldsom of een verbruikbare zaak was, en degene van wie het wordt teruggevorderd dat te goeder trouw verbruikt heeft. Het praktisch belang
van artikel rs wordt daardoor nog geringer dan dat van de overeenkomstige bepalingen van de geldende wetboeken, en ik ga er hier dan
ook niet verder op in en volsta met de meer belangstellende te verwij)'
zen naar blz. 34-36 van de toelichting.

rs.

ARTIKELEN r6-I7. De twee volgende artikelen behandelen gevallen waarin een nakoming zou kunnen strekken tot voldoening van
verschillende tussen dezelfde schuldenaar en schuldeiser bestaande
verbintenissen en geven aan hoe het antwoord moet worden gevonden
op de vraag op welke van die verbintenissen die nakoming moet
worden toegerekend. Zij luiden aldus :
Artikel I6.

I. Verricht de schuldenaar een betaling die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer verbintenissen jegens eenzelfde schuldeiser, dan geschiedt de toerekening op de verbintenis welke de schuldenaar bij de betaling
aanwijst.
2. Bij gebreke van zodanige aanwijzing geschiedt de"toerekening in de eerste plaats
op de opeisbare verbintenissen. Zijn er ook dan nog meer verbintenissen waarop
de toerekening zou kunnen plaats vinden, dan geschiedt deze in de eerste plaats op
de meest bezwarende en zijn de verbintenissen even bezwarend, op de oudste.
Zijn de verbintenissen bovendien even oud, dan geschiedt de toerekening naar
evenredigheid (1256 B.B.W. en C.C.L., 1435 N.B.W.; 6.1.6.13 O.N.N.B.W.).
A rtikel I 7. I. Betaling van een geldsom strekt in de eerste plaats in mindering
van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
2. De schuldeiser kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot
betaling weigeren, indien de schuldenaar een andere volgorde voor de toerekening
aanwijst.
3· De schuldeiser kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens de verschenen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
(1254 B.B.W en C.C.L.; 1433 N.B.W. en 6.r.6.14 O.N.N.B.W.).

r6. Niet overgenomen is in artikel r6 de regel die in het overeenkomstige artikel van de thans geldende wetboeken is opgesloten, dat de
toerekening in de eerste plaats geschiedt op de schuld die de door de
schuldeiser afgegeven kwitantie daartoe aanwijst. Men achtte het niet
gewenst de schuldeiser de mogelijkheid te geven de door hem gewenste
toerekening aan de schuldenaar op te leggen, te meer daar de kwitantie
in het belang van de schuldenaar wordt afgegeven (r). Wel kan het feit
(1) Vgl. ook de toelichting op artikel 6.r.6.r3 O.N.N.B. W, Groene Boek, biz. srs.

dat de schuldenaar een kwitantie waarin een bepaalde schuld als voldaan wordt vermeld, zonder protest heeft aanvaard soms worden aangemerkt als bewijs van het feit dat de schuldenaar bij de betaling heeft
verklaard daarmede juist die schuld te hebben willen voldoen.
17.r. In geval de verschillende verbintenissen geldvorderingen zijn,
die in zoverre met elkaar samenhangen dat de ene de hoofdsom is,
en de andere een vordering wegens daarover verschuldigde renten of
deswege gemaakte kosten, geldt niet de hoofdregel van het eerste lid
van artikel I 6 volgens welke de toerekening van de betaling geschiedt
op die vordering welke de schuldenaar daartoe aanwijst, doch die van
het eerste lid van artikel I7 die voor de toerekening een bepaalde volgorde vaststelt. Weliswaar kan oak in dat geval de schuldenaar een
andere verbintenis voor de toerekening aanwijzen dan die welke daarvoor ingevolge het eerste lid van artikel I 7 in aanmerking komt, doch
doet hij zulks dan kan de schuldeiser zonder daarvoor in verzuim te
komen het aanbod tot betaling weigeren.
17.2. In artikel I7 wordt onder ,lopende rente" verstaan de sedert de
vorige voor de rente bepaalde vervaldatum weer ontstane en geleidelijk aangegroeide rente waarvan normaliter op het tijdstip waarop de
betaling geschiedt nag geen betaling zou kunnen worden verlangd
omdat op dat tijdstip de volgende vervaldatum voor de rente nag niet
verschenen was.
I7 .J. De vraag hoe de toerekening van de betaling moet geschieden indien de schuldenaar aan dezelfde schuldeiser meer dan een hoofdsom,
elk met renten en kosten, verschuldigd is, heeft men aan de rechter ter
beantwoording willen overlaten; deze zal zich hierbij laten leiden door
de regels vervat in de artikelen I 6 en I 7 en het algemeen rechtsbeginsel
uitgesproken in het inleidend artikel ( r).
16. ARTIKEL I8. Nag minder dan over de artikelen I6 en
op te merken over artikel I8 dat de volgende tekst heeft:

I7

heb ik

Artikel r8. Slechts met toestemming van de schuldeiser kan een schuldenaar zich
van zijn verbintenis bevrijden door een andere prestatie dan de verschuldigde, al
mocht zij van gelijke of zelfs hoge waarde zijn (1243 B.B.W. en C.C.L. 1425
N.B.W., 6.r.6.15 O.N.N.B.W.).

De inhoud hiervan is duidelijk en wijkt in wezen niet af van die van de
overeenkomstige artikelen van de wetboeken in de Benelux. De redac(r) Menzie voor deze vraag en de daarop denkbare antwoorden de toelichting op artikel 17
op biz. 38, waar men oak plaatsen in de litteratuur vindt vermeld waar die vraag wordt
behandeld.
·
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tie is wei anders doch verschilt niet veel van die van artikel6.1.6.I5,
O.N.N.B.W.

17. ARTIKEL I9. Meer dan over artikel I8 moet ik zeggen over het
volgende artikel, waarvan het eerste lid beoogt aan te geven wanneer de
schuldenaar van een geldsom zich kan kwijten door starting of overschrijving van het verschuldigde bedrag op een rekening van de
schuldeiser bestemd voor betalingen in giraal geld, en waarvan het
tweede lid het tijdstip aangeeft waarop een aldus gedane betaling
geacht wordt te zijn voltrokken. In de in de Benelux geldende wetboeken en het O.N.N.B.W. zoekt men tevergeefs naar een dergelijk
artikel. In Belgie is echter bij het K.B. nr 56 van 10 november I967 tot
bevordering van betaling in giraal geld bepaald dat handelaars betalingen van tenminste 10.ooo BF. die worden uitgevoerd door overschrijvingen, cheques e.d. niet mogen weigeren. De tekst van artikel
I9 luidt als volgt:
Artikel rg.r. Bestaat ten name van de schuldeiser een rekening bestemd voor
betalingen in giraal geld, dan kan de schuldenaar door starting of overschrijving op
die rekening betalen, tenzij de schuldeiser betaling op deze rekening geldig heeft
uitgesloten.
2. In geval van starting geschiedt de betaling op het tijdstip van de starting, in
geval van overschrijving op dat waarop de rekening van de schuldeiser wordt
gecrediteerd.

19.1. Een opsomming van de financiele instellingen bij welke rekeningen bestemd voor betalingen in giraal geld kunnen worden geopend
is niet wenselijk geoordeeld, daar deze instellingen van land tot land
verschillen en aan wijzigingen onderhevig zijn; men zie voor Belgie
bv. artikel I van het genoemde K.B. van IO november I967.
De bepaling van het eerste lid geeft de bevoegdheid tot betaling met
giraal geld voor elk bedrag; voldoende is dat de schuldeiser een
daartoe bestemde rekening aanhoudt, en is dus vrijgeviger dan het
genoemde Belgische K.B. dat deze bevoegdheid slechts geeft voor
betalingen van tenminste Io.ooo BF. die aan handelaars moeten
geschieden. Voor de bevoegdheid van de schuldeiser tot uitsluiting van
betaling op zodanige rekening zie men hieronder sub I 9· 1.4.
De toelichting gaat er van uit dat op grand van de artikelen I 243
B.B.W. en C.C.L., alsmede artikel I425 N.B.W. en bovengemeld
artikel I8 de schuldeiser bij gebreke aan een bepaling als artikel I9 een
betaling van een geldschuld die niet in de vorm van wettig betaalmiddel geschiedt, mag weigeren aan te nemen en stelt zich dus op het
standpunt dat een verbintenis tot betaling van een geldsom strekt tot
aflevering van wettig betaalmiddel opleverende geldvoorwerpen waar725

van het totale nominale bedrag met dat van de verschuldigde geldsom
overeenkomt. Aanvaardt men deze opvatting als juist, dan kan men
artikel I 9 aanmerken als een bepaling die voor een bepaald geval
inhoudt een uitwerking van de regel van artikel I 8 dat de schuldenaar
zonder toestemming van de schuldeiser zich niet van zijn verbintenis kan
kwijten door een andere prestatie (in casu het verschaffen van giraal
geld) dan de verschuldigde (in casu de aflevering van wettig betaalmiddel opleverende geldvoorwerpen), met dien verstande dat artikel I9
aan het enkele feit dat de schuldeiser een rekening bestemd voor
betalingen in giraal aanhoudt, het vermoeden verbindt dat hij aan zijn
schuldenaren van geldsommen toestemming geeft, hun schuld door
starting of overschrijving op die rekening te voldoen, oak dan wanneer
hij de schuldenaar daarvan niet uitdrukkelijk in kennis heeft gesteld,
en dat dit vermoeden slechts kan worden ontzenuwd door het feit dat
de schuldeiser betaling op deze rekening geldig heeft uitgesloten.
Niet geldig kan die uitsluiting echter geschieden voor zover de
wetgever van het land waarvan het recht op de betaling van toepassing
is, voor een bepaald geval die uitsluiting verbiedt, zoals het meergenoemde Belgische K.B. doet. Voorzover de uitsluiting geldig kan
geschieden, behoeft zij niet de medewerking van de schuldenaar of de
inacntneming van-eell.-bepaalde vorm, maar wel is nodig dat zij duidelijk voor de schuldenaar kenbaar is. Zij kan voortvloeien uit de benaming waaronder de rekening door de schuldeiser wordt gehouden : op
een beroeps- of bedrijfsrekening, of een rekening die een schuldeiser
in een bepaalde kwaliteit, bv. als voogd voor een bepaalde pupil, aanhoudt, zullen dus niet kunnen worden betaald schulden niet dat beroep
of bedrijf, respectievelijk, die kwaliteit van de schuldeiser betreffen.
Houdt de schuldeiser bij verschillende giro-instellingen een rekening
aan, en kan in beginsel elk dier rekeningen voor de betaling dienen,
dan zal de schuldenaar uit die rekeningen kunnen kiezen voor zover
van die rekeningen niet een of meer door de schuldeiser rechtsgeldig
zijn uitgesloten, hetzij in het algemeen, hetzij voor een bepaalde schuldenaar, hetzij voor bepaalde vorderingen.
Soms zal de wijze waarop de schuld is aangegaan zich tegen betaling
door starting of overschrijving op een rekening verzetten : in het
algemeen zal de marktkoopman betaling in wettig betaalmiddel kunnen
eisen. Voorts zal de ingevolge het inleidend artikel door de schuldenaar in acht te nemen goede trouw zich ertegen verzetten dat hij betaalt door starting of overschrijving op de rekening van de schuldeiser bij een bank waarvan hij weet dat deze op het punt staat failliet te
worden verklaard. Diezelfde goede trouw kan anderzijds soms met zich
meebrengen, dat wanneer betaling in geldvoorwerpen, bv. ingevolge

de grootte van het bedrag, zeer bezwaarlijk en gevaarlijk is, de schuldenaar anders dan met giraal geld betaalt, en de schuldeiser betaling in
giraal geld weigert te aanvaarden.
Het eerste lid van artikel 19 houdt zich niet bezig met de vraag
in welke valuta een vordering tot betaling van een bedrag in buitenlands geld mag worden betaald. Deze vraag zal volgens de gewone
regelen moeten worden beantwoord. Moet volgens die regelen een
bedrag in een bepaalde valuta betaald worden, dan zal uiteraard de
girale betaling ook slechts op een rekening van de schuldeiser in die
valuta geldig kunnen geschieden, althans voor zover die rekening
daarvoor niet geldig is uitgesloten.
19.2. Het tweede lid beoogt het tijdstip vast te stellen waarop de
betaling door starting of overschrijving op de rekening van de schuldeiser geacht wordt zich te voltrekken.
Voor de starting is gekozen het tijdstip waarop zij plaats vindt,
hetwelk de schuldenaar in het algemeen gemakkelijk zal kunnen aantonen door het bewijsstuk dat hem terzake van de starting is afgegeven.
Voor de betaling door overschrijving is de keuze van het tijdstip
moeilijker, omdat er verschillende tijdstippen kunnen worden aangewezen die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. De
toelichting noemt : dat van het ontvangen van de overschrijvingsorder
door de giro-instelling, dat van het onherroepelijk worden van die
order, dat van het debiteren van de rekening van de schuldenaar voor
het over te schrijven bedrag, dat van de eventuele clearing tussen de
giro-instelling van de schuldenaar en die van de schuldeiser, dat van de
creditering van de schuldeiser en dat van de kennisgeving van deze
creditering aan de schuldeiser door zijn giro-instelling. Men heeft
hier gekozen voor het tijdstip waarop de rekening van de schuldeiser
wordt gecrediteerd, zulks omdat dit het tijdstip is waarop het overgemaakte tot zijn beschikking komt en omdat de dag van die creditering
in het algemeen niet moeilijk is vast te stellen. Bovendien is deze keuze
ook het meest in overeenstemming met hetgeen voor het huidige recht
wordt aangenomen (2). Men heeft echter niet aangegeven wat nu
precies onder die creditering moet worden verstaan en heeft opzettelijk
niet gesproken van ,boeking van het bedrag van de overschrijving in
het credit van de rekening van de schuldeiser", zulks om niet uit te
sluiten dat de betaling geacht wordt reeds voltooid te zijn wanneer de

(1) Vgl. H. R., 12 januari 1973, N.J., 1973, 148, dat ook in zoverrevoor Belgische lezersvan
belang is, dat daarin het Nederlands-Belgisch executieverdrag van 1925 een rol speelt.
(2) Zie voor literatuurplaatsen de Toelichting op blz. 41.

schuldeiser telefonisch kennis heeft gekregen van zijn giro-instelling
dat een bedrag aan hem is overgemaakt, waarna hij daarover onmiddellijk kan beschikken, hoewel de boeking daarvan op zijn rekening eerst
later geschiedt (1).
Van het tijdstip der creditering client men echter wel te onderscheiden het tijdstip van hetwelk af bij de giro-instelling de rente over
het overgeschreven bedrag aan de schuldeiser pleegt te worden vergoed
welk tijdstip pleegt te worden aangegeven met de aanduiding valuta,
en welk tijdstip veelallater valt dan dat van de creditering.
Is aan de hand van de creditering vastgesteld op welk tijdstip de
betaling heeft plaats gehad en blijkt daardoor dat de schuldenaar te
laat heeft betaald, dan is daarmede nog niets beslist omtrent het
antwoord op de vraag of deze te late betaling aan de schuldenaar moet
worden toegerekend. In het algemeen zal dit wel het geval zijn indien
de schuldenaar de opdracht tot overschrijving zo laat heeft gegeven
dat tijdige creditering van de rekening van de schuldeiser niet meer
zeker was, en voorts ook wanneer een redelijkerwijze niet te verwachten vertraging is toe te schrijven aan een oorzaak die ligt bij de giroinstelling aan wie de schuldenaar de opdracht tot overschrijving gaf,
zelfs wanneer deze dezelfde is als die van de schuldeiser. Mogelijk is
in het laatste geval plaats voor een andere beslissing indien het de
schuldeiser was die uitdrukkelijk betaling op deze rekening verlangde
hoewel een andere wijze van betaling mogelijk was. Men kan verdedigen dat de schuldeiser door het kenbaar maken van dat verlangen het
risico van vertraging bij de giro-instelling waarbij hij die rekeninghield,
op zich heeft genomen. Hebben schuldenaar en schuldeiser hun rekening bij verschillende giro-instellingen en is de creditering van de
schuldeiser vertraagd door een oorzaak die uitsluitend ligt bij de giroinstelling van laatstgenoemde, dan zal men de vertraging wel niet aan
de schuldenaar mogen toerekenen.
Indien onder de schuldenaar ten laste van de schuldeiser door
een derde beslag is gelegd op een tijdstip waarop door de schuldenaar
reeds een opdracht tot overschrijving van een bedrag op de rekening
van de schuldeiser was verstrekt, doch deze opdracht nag niet tot
creditering van de rekening van de schuldeiser voor dat bedrag had
geleid, zal dit bedrag veelal ook onder het beslag vallen. Immers in het
algemeen zal een betaling ten aanzien van hem die derden-beslag
legt eerst van waarde zijn en aan de beslaglegger kunnen worden tegengeworpen, wanneer de betaalde zaak uit de macht van de schuldenaar

(1)

Zie voor en en ander SNIJDERS, VAN 0PSTALL, bundel biz. r86.
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is geraakt en in de macht van de schuldeiser is gekomen, en de betaling
aldus is voltooid. Volgens de Nederlandse Hoge Raad echter, die het
vorenstaande als hoofdregel vooropstelde, zal ingeval de schuldenaar
een voor het leggen van het derden-beslag gegeven betalingsopdracht
niet meer tijdig kan intrekken, hij daarop een beroep mogen doen, doch
hij zal zulks dan hebben te stellen en, in geval van betwisting, te
bewijzen; (zie H.R., 21 maart 1969 N.J. 1969, 304) (1).
Denkbaar is dat in bepaalde gevallen een starting of overschrijving
zelfs na de creditering van de schuldeiser nog ongedaan kan worden gemaakt. Voor zover dit mocht geschieden, zal achteraf alsnog
moeten worden aangenomen dat geen geldige betaling heeft plaats
gehad.
x8. ARTIKEL 20. Ook het volgende artikel is gewijd aan de betaling
van een geldsom die niet door aflevering van geldvoorwerpen plaats
vindt. Het luidt als volgt:
Artikel 20. I. Wanneer de schuldeiser een cheque, postcheque, overschrijvingsorder of een ander papier met het oog op de voldoening in ontvangst neemt,
wordt vermoed dat dit geschiedt zonder schuldvernieuwing en onder voorbehoud
van goede afloop.
2. Is de schuldeiser bevoegd de nakoming van een op hem rustende verplichting
tot het tijdstip van de betaling op te schorten, dan behoudt hij dit opschortingsrecht totdat zekerheid van goede afloop bestaat of door hem had kunnen worden
verkregen .

Een limitatieve opsomming van deze, geen wettige betaalmiddelen opleverende papieren die met het oog op de voldoening in
ontvangst kunnen worden genomen, heeft men vermeden om te voorkomen dat een ontwikkeling die het ontstaan van nieuwe zodanige
papieren met zich mede zou kunnen brengen, daardoor zou worden
afgeremd.
Het vermoeden dat met de afgifte en de ontvangst van het papier
geen schuldvernieuwing wordt beoogd, is in overeenstemming met

.20.1.

(I) Zie hiervoor SNIJDERS, VAN 0PSTALL- bundel, biz. 183 e.v. die ook wijst op de mogelijkheid dat ten laste van de schuldeiser onder de giro-instelling beslag wordt gelegd op een
moment waarop al een betaling aan die schuldeiser op zijn rekening bij die instelling onderweg was. Voor de vraag of het bed rag van die betaling onder het beslag valt, is volgens H.R.
7 juni I929,N.].,1929, 1285 beslissend, of de verschuldigdheid daarvan door de giro-instelling
aan de schuldeiser ten tijde van het leggen van het beslag reeds vaststond en dit reeds toen
dee! uitmaakte van het vermogen van de rekeninghouder. Dit kan, zoals Snijders t.a.p.
terecht opmerkt, reeds het geval zijn voordat de rekening van de schuldeiser voor dat bedrag
werd gecrediteerd, en voordat de rekeninghouder daarover kon beschikken. Volgens van
RossEM-CLEVERINGA II, 4• druk, biz. 1096, omvat het derden-beslag ook nog vorderingen
die eerst na het leggen daarvan doch nog voor het afleggen van de verklaring door de derde,
zijn ontstaan.

de gangbare rechtsopvattingen (1). Dit vermoeden verzet er zich
niet tegen dat partijen niettemin overeenkomen dat ingevolge de
overhandiging van het papier de bestaande schuld door een nieuwe
wordt vervangen.
Voor zover geen schuldvernieuwing plaats vindt, bevrijdt de overhandiging van het papier slechts onder voorbehoud van de goede
afloop en heeft deze op zichzelf dus geen bevrijdende werking; oak dit
is in overeenstemming met hetgeen meestal wordt aangenomen (2).
De vraag in hoeverre de schuldeiser in verzuim komt door een
papier als het hier bedoelde niet met het oog op de betaling te aanvaarden, wordt door artikel 20 niet beantwoord. In het beantwoorden
daarvan blijft de nationale wetgever dus vrij, en hetgeen het Belgische
K.B. van 10 november 1967 hieromtrent bepaalt, is dus niet met artikel
20 in strijd.
Daar de overhandiging van het papier op zichzelf niet de zekerheid verschaft dat de schuldeiser het geld daarop zal ontvangen, achtte
men het gewenst de schuldeiser die de bevoegdheid heeft de nakoming
van een op hem rustende verplichting op te schorten tot op het tijdstip van de betaling, dat opschortingsrecht te doen behouden totdat
die zekerheid is verkregen of- en ditl_a_ati:itu~_r_y_pgr_kornit1g <:latde
schuldeiser de nakoming van zijn plicht zonder redelijke grond zou
kunnen uitstellen door het papier niet ter verzilvering aan te bieden had kunnen verkrijgen.
Bij de in het tweede lid bedoelde op de schuldeiser rustende verplichting denke men niet uitsluitend aan de verplichting tot het
verrichten van de tegenprestatie die voortvloeit uit de wederkerige
overeenkomst tot nakoming waarvan zijnerzijds de schuldenaar het
papier overhandigde (exceptio non adimpleti contractus), doch ook
aan die welke strekt tot het teruggeven van een voor de schuld van
de schuldenaar verpande zaak, of tot afgifte van andere goederen of
van documenten als cognossementen en celen waarin het recht op
die goederen is belichaamd, waarop recht van terughouding zou
kunnen worden uitgeoefend.

20.2.

HJ. DE ARTIKELEN 21-23. De volgende drie artikelen regelen enkele
bijkomstigheden van de nakoming. Hier volgt de tekst daarvan:

1) Zie voor literatuurplaatsen de Toelichting op biz. 42. Het O.N.N.B. W. kent echter geen

regeling van de objectieve schuldvernieuwing meer. Zie Toelichting 6• hoek, Groene Boek,
biz. 575· Men oordeelde dat het beginsel van de contractsvrijheid a! metzichmedebrachtdat
partijen een tussen haar bestaande verbintenis door een andere kunnen vervangen.
(2) Zie voor literatuur Toelichting, biz. 142.
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Artikel 21. 1. De kosten van betaling komen ten laste van degene die de verbintenis nakomt. (1248 B.B.W. en C.C.L.; 1431 N.B.W. 6.r.6.r6 O.N.N.B.W.)
2. De kosten van een kwitantie komen ten laste van degene ten behoeve van wie
het stuk wordt afgegeven (6.r.6.r6 O.N.N.B.W.).
Artikel 22. 1. De schuldeiser is verplicht voor iedere voldoening een kwitantie af
te geven, tenzij uit overeenkomst, gewoonte of billijkheid anders voortvloeit (r).
2. Indien de schuldeiser een terzake van de schuld afgegeven bewijsstuk heeft, kan
de schuldenaar bij voldoening bovendien de afgifte van dat bewijsstuk vorderen,
tenzij de schuldeiser een redelijk belang heeft bij het behoud van het stuk en daarop de nodige aantekening tot bewijs van de bevrijding van de schuldenaar stelt.
3· De schuldenaar kan de nakoming van zijn verbintenis opschorten, indien de
schuldeiser niet voldoet aan het voorschrift van het eerste lid. (6.r.6.r7 O.N.N.

B.W.).
Artikel 23. r. Moeten op achtereenvolgende tijdstippen gelijksoortige prestaties
worden verricht, dan leveren de kwitanties van twee achtereenvolgende termijnen
het vermoeden op dat ook de vroegere termijnen zijn voldaan. (1430 N.B.W.;
6.r.6.r8 O.N.N.B.W.).
2. Indien de schuldeiser een kwintantie afgeeft voor de hoofdsom, wordt vermoed
dat ook de rente en de kosten zijn voldaan (1908 B.B.W. en C.C.L.; r8o6
N.B.W.)

zr.r. Het eerste lid van artikel 21 wijkt in zoverre van de daarachter
vermelde artikel<!n van de geldende wetboeken af, dat het de kosten
van de betaling brengt ten laste van degene die de verbintenis nakomt,
dus indien dat niet is de schuldenaar zelf, maar een derde, ten laste
van die derde. Of deze laatste die kosten op de schuldenaar zal kunnen
verhalen hangt af van de tussen die derde en de schuldenaar bestaande
rechtsverhouding .
.21..2. Het tweede lid van artikel 21 vindt in de geldende wetboeken
van de Benelux geen voorbeeld. Het voorkomt dat men met de redenering dat de kosten van de kwitantie geen kosten van de nakoming door
de schuldenaar zijn, doch veleer kosten van de nakoming door de
schuldeiser van de op hem door artikel 22, lid I gelegde verplichting
tot afgifte van een kwitantie, deze kosten ten laste van de schuldeiser brengt .
.2.2.1. Het eerste lid van artikel 22 stelt als hoofdregel voorop dat de
schuldeiser voor iedere voldoening een kwitantie heeft af te geven,
doch maakt een uitzondering voor het geval dat uit. overeenkomst,
gewoonte of billijkheid volgt dat hij hiertoe niet is gehouden. De kwitantie zal uiteraard moeten worden afgegeven aan degene die de verbintenis nakomt, dus indien dat niet de schuldenaar zelf is doch een derde,

(r) Zie voor ,anders voortvloeit" hierboven (biz. 704 noot r).
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aan die derde. In de Toelichting (blz. 44) wordt opgemerkt dat indien
een derde betaalt, niet alleen deze doch oak de schuldenaar zelf belang
kan hebben bij een bewijsstuk van de betaling, en dat, zo dit het geval
is, de schuldeiser dit dan desverlangd aan hem moet verstrekken.
Daar de kosten van de kwitantie komen ten laste van hem aan wie deze
wordt afgegeven (art. 21, lid 2), is de schuldenaar slechts tot afgifte
verplicht wanneer deze kosten worden betaald.
Wanneer de schuldeiser de kwitantie moet afgeven hangt af van
de aard van de prestatie die zij moet bewijzen. Bestaat deze prestatie uit de betaling van eengeldsom, dan zal de afgifte bij het verrichten van die prestatie moeten geschieden, en zullen partijen dus gelijk
over moeten steken. In dat geval is de schuldenaar ingevolge het derde
lid van artikel 22 bevoegd de betaling op te schorten totdat hem de
kwitantie wordt aangeboden. Neemt de voldoening echter enige tijd in
beslag, zoals veelal het geval is bij prestaties die bestaan uit een doen of
nalaten, dan is gelijk oversteken moeilijk denkbaar, en hangt het van de
gewoonte of billijkheid af of en wanneer een kwitantie moet worden
afgegeven. Van het in het derde lid omschreven opschortingsrecht zal
dan geen sprake kunnen zijn.
Van de omstandigheden zal afhangen of een schuldenaar die in gedeelten betaalt, de voldoening van een volgend gedeelte mag opschorten
zolang terzake van een vroegere voldoening nag geen kwitantie is
afgegeven.
De afgifte van het in het tweede lid van artikel 22 bedoelde bewijsstuk kan slechts worden verlangd door de schuldenaar die zelf de
schuld heeft voldaan, niet dus voor een derde die de verbintenis mocht
hebben nagekomen. De aan het slot van dat lid bedoelde aantekening
op het bewijsstuk zal wel moeten geschieden op zodanige wijze dat zij
bewijs van de betaling oplevert en zal dus veelal door de schuldeiser
moeten zijn ondertekend.
22.2. Biedt de schuldeiser aan de schuldenaar die aan zijn verbintenis voldoet wel een kwitantie aan, doch weigert hij het in het tweede
lid van artikel 22 bedoelde bewijsstuk af te geven hoewel hij bij het
behoud daarvan geen belang meer heeft, of weigert hij op dat bewijsstuk de voldoening op de vereiste wijze aan te tekenen, dan zal de
schuldenaar die voldoening niet mogen opschorten, want als hij de
aangeboden kwitantie goed bewaart, kan hij het bewijs van het nag
bestaan van de verbintenis dat aan eerstbedoeld bewijsstuk zou kunnen
worden ontleend, door overlegging van de kwitantie kunnen ontzenuwen.

23. Artikel 23 behoeft niet veel toelichting. Het getal drie dat in de
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daarachter vermelde overeenkomstige artikelen voorkomt, is vervangen door twee, omdat men twee kwitanties voor het vermoeden wei
voldoende achtte.
Voor de toepassing van het eerste lid is het voldoende dat er tussen
partijen een rechtsverhouding bestaat, die met zich mede brengt
dat op verschillende tijdstippen gelijksoortige prestaties worden verricht.
Niet nodig is dus dat tussen die verschillende tijdstippen gelijke tijdvakken liggen en evenmin dat de gelijksoortige prestaties kwantitatief
gelijk zijn. Als voorbeeld noemt de Toelichting (biz. 46) een abonnement op een losbladige uitgave van wetteksten.
Het vermoeden dat door elk van de beide !eden van artikel 23 is geschapen, is wederlegbaar. De bepaling van het eerste lid verzet er zich
ook niet tegen dat de rechter in een bepaald geval reeds aan een kwitantie het feitelijk vermoeden ontleent dat vorige termijnen reeds
voldaan zijn.
ARTIKEL 24. Als laatste van deze afdeling komt het aan de zekerheidstelling gewijde artikel. Dit luidt als volgt:

20.

Artikel 24. I. Wanneer uit de wet voortvloeit dat iemand verplicht is tot het stellen van zekerheid of dat bet stellen van zekerheid voorwaarde is voor het intreden
van enig rechtsgevolg, heeft hij die daartoe overgaat, de keuze tussen persoonlijke
en zakelijke zekerheid, tenzij de wet een bepaalde vorm kan zekerheid voorschrijft.
2. De aangeboden zekerheid moet zodanig zijn, dat de vordering en, zo daartoe
gronden zijn, de daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt zijn en dat de
schuldeiser daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen.
J. Is de gestelde zekerheid door een niet aan de schuldeiser toe te rekenen oorzaak
onvoldoende geworden, dan is de schuldenaar verplicht haar aan te vullen of te
vervangen. (2040-2043 B.B.W. en C.C.L., r864-r867 N.B.W. 6.r.6.2r
O.N.N.B.W.).

Uit het eerste lid van artikel 24 volgt dat de regeling niet slechts
van toepassing is wanneer men ingevolge de wet tot het stellen van
zekerheid verplicht is, doch ook wanneer men daartoe niet verplicht is,
maar een wettelijke bepaling met zich medebrengt dat een bepaald
rechtsgevolg niet zonder het stellen van zekerheid kan worden bereikt.
Zievoor Belgie artikel 1403 Ger. W. en artikel 88 Wisselwet en voor
Nederland artikel 1652 N.B.W. 167a N.W.Kh., en 732 N.Wetb. v.
Burg. Rv.; artikel 24 zal dus geen rechtstreekse toepassing kunnen
vinden wanneer de verplichting tot het stellen van zekerheid uit ·een
overeenkomst of andere rechtshandeling voortvloeit, en: evenmin als
het niet een wettelijke bepaling doch een rechtshandeling is die met
zich meebrengt dat het stellen van zekerheid voorwaarde is voor het
intreden van een bepaald rechtsgevolg. Aan de hand van de inhoud van
24.1
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die rechtshandeling en de regelen die haar gevolgen bepalen, zal dan
moeten worden vastgesteld, hoe de zekerheid moet worden gesteld
Dit zou wel eens tot moeilijkheden kunnen leiden in geval de rechts·
handeling of de wet onvoldoende steun geven voor een antwoord op de
vraag hoe dit in het gegeven geval zou moeten geschieden. Ik vraag mij
daarom af of het niet gewenst ware in het eerste lid achter de woorden
,uit de wet" in te lassen: ,of een rechtshandeling" en de laatste bijzin:
,tenzij de wet een bepaalde vorm van zekerheid voorschrijft." te vervangen door : , tenzij uit de wet of die rechtshandeling volgt dat dit
niet het geval is".
24.3. Slechts wanneer het onvoldoende worden van de zekerheid is
toe te rekenen aan de schuldeiser (hij vernietigt bv. opzettelijk de aan
hem in pand gegeven zaak), is de schuldenaar niet verplicht haar aan te
vullen of te vervangen.
Voor het overige meen ik mij van toelichting op de Eerste Afdeling van
de gemeenschappelijke bepalingen .te moeten onthouden.
Ik wil dit opstel niet besluiten zonder te vermelden dat het voor mij
een bij zonder groat genoegen was als lid van de subcommissie aan een
voorontwerp voor de besproken gemeenschappelijke bepalingen te
hebben mogen medewerken. De samenwerking van de _uit de drie
Beneluxlanden afkomstige leden was voortreffelijk en zeer aangenaam,
mede dank zij de eminente leiding van hun Belgische Voorzitter, de
heer RoNsE, die niet alleen uitstekend op de hoogte bleek van het
recht van die drie landen en het O.N.N.B.W., maar oak door zijn
optreden wist te bevorderen dat de goede sfeer die al van de aanvang af
in de subcommissie heerste, steeds beter werd.

SOMMAIRE
UN PROJET DE CONVENTION BENELUX RELATIVE A L'EXECUTION DES
OBLIGATIONS
Le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux est saisi d'un projet de
convention Benelux relative a 1' execution des obligations et visant a obliger les
pays de Benelux a adapter leur legislation nationale sur 1' execution des obligations
aux dispositions reprises a cet egard dans 1' Annexe I de ce projet. Cette annexe
commence par un article preliminaire suivi de deux sections dont la premiere,
intitulee ,Execution" (des obligations), comporte 24 articles et la seconde, consacree ala ,demeure du creancier", compte 14 articles. Cette seconde section n'est
pas abordee dans le present article. Dans 1' Annexe II du projet, on trouve un
large expose des motifs concernant la Convention proposee et les dispositions
contenues dans 1' Annexe I.
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L'article preliminaire dispose:
,Le creancier et le debiteur sont tenus de se comporter l'un envers !'autre selon
les exigences de Ia bonne foi.''
II tend des lors a appliquer aux engagements qui se forment sans convention, Ia
regie deja applicable dans les pays de Benelux aux obligations conventionnelles.
Peuvent etre considerees comme Ies principales innovations apportees par Ia
premiere section :
r 0 La disposition de !'article 4 enon<;ant le principe qu'une obligation peut
egalement etre acquittee par un tiers :
Article 4.1. A mains que le contenu ou Ia nature de !'obligation ne s'y opposent,
celle-ci peut etre acquittee par un autre que Ie debiteur.
2. Le creancier n'est pas en demeure s'il refuse avec l'assentiment du debiteur
I' execution offerte par un tiers.
2°) La protection etendue que les articles '8 a IO offrent a celui qui a paye a
quelqu'un qu'il pouvait considerer comme ayant droit au paiement, et cela pour de
justes motifs, quoique non conformes a Ia realite :

Article B.r. Le debiteur qui a paye a une personne n'ayant pas qualite pour
recevoir, peut opposer l'effet liberatiore du paiement a celui a qui ce paiement
devait etre fait, si de justes motifs lui ont fait croire soit que celui a qui il a paye
avait droit a Ia prestation comme creancier soit que le paiement devait lui etre fait
a un autre titre.
2. Si celui qui pouvait exiger le paiement perd son droit avec effet retroactif au
profit d'une autre personne, le paiement fait entretemps peut-etre oppose a celle-ci
par le debiteur, sauf le cas ou pouvant prevoir Ia perte, il devait s'abstenir de
payer.

Article 9.1. Le tiers, qui en payant satisfait aux conditions de l'un des alineas de
!'article precedent, peut invoquer a son profit l'effet liberatoire du paiement.
2. L'effet liberatoire de ce paiement peut etre invoque a son profit par le debiteur
qui, en payant lui-meme, eut egalement satisfait a ces conditions.
Article ro. Dans les cas prevus aux deux articles precedents, celui qui a droit au
paiement possede un recours contre celui qui a indument re<;u le paiement.
3°) La regie enoncee a !'article
ment doit etre fait :

II,

pour le cas ou le debiteur ignore a qui le paie-

Article I I. Le debiteur est fonde a susprendre !'execution de son obligation,
lorsque, pour de justes motifs, il lui parait incertain a qui Ie paiement doit etre fait.
4°) Les regles des articles 19 et 20 relatives au paiement en monnaie scripturale ou
par cheque postal, ordre de virement ou autre titre :

Article 19.1. Si le creancier est titulaire d'un compte destine aux paiements en
monnaie scripturale, le debiteur peut s'acquitter par versement ou virement ace
compte, a mains que le paiement a ce compte n'ait ete valablement exclu par Ie
creancier.
En cas de versement1 le paiement a lieu au moment du versement, en cas de
virement, au moment ou le virement est porte ac credit du compte du creancier.

2.

Article 20. r. Lorsque le creancier ret;:oit, en vue du paiement, un cheque,
un cheque postal, un ordre de virement ou un autre titre, cette reception est presumee avoir lieu sans novation et sous reserve de bonne fin.
2. Le creancier qui est en droit de susprendre jusqu'au moment du paiement
!'execution d'une obligation qui lui incombe, conserve cette faculte jusqu'a ce
qu'il y ait certitude de bonne fin ou que le creancier ait eu la possibilite de s'en
'
assurer.
En outre, cette section contient un nombre considerable d'articles qui n'ont
d'autre but que de preciser ou d'enoncer plus clairement ce qui se trouve deja
dans la legislation actuelle.

SUMMARY
THE EXECUTION OF CONTRACTS

A plan to oblige the Benelux countries to adapt their legislation concerning the
execution of contracts to the first Appendix to the Benelux-Treaty is at the moment being discussed in the Advisory Interparliamentary Benelux Council.
This Appendix begins with an introduction, followed by two sections, of which the
first, entitled , The execution of contracts" contains 24 and the second, devoted to
the ,Ommissions of Creditors" 14 articles. The second section is not dealt with in
this treatise. There is an extensive explanation about the proposed Treaty and of
the general stipulations of the First Appendix, in The Second Appendix. The
introductory article is the following ,Creditor and debtor are always obliged to act
towards each other in good faith".
It is aimed at making the rule concerning obligations resulting from agreements, in
the Benelux countries, also valid for obligations not arising from an agreement.
The main points of the first section are as follows :
r 0 ) The stipulation of article 4 which maintains that in principle a contract can be
executed by a third party.
Article 4· r. A contract can be executed by a party other than the debtor,
unless its content or intention is otherwise.
2. The Creditor has not lost his rights if he refuses, with the agreement of the
debtor, satisfaction offered by a third party.
2°) The wide protection offered in articles 8-ro to those who have paid someone,
thinking, reasonably but wrongly, that he had to be paid:
Article 8. r. The debtor who has made a payment to someone not entitled to
receive it, can maintain to the. real creditor that he is in fact released from his debt,
if he has been able reasonably to assume that the person to whom he has paid was
entitled to receive the money.
2. If someone loses his right to be paid, in the sense that this rights revert to
another, the debtor can object to a payement already made to the other, unless
what he could foresee about this loss, could keep him from making the payment.

Article 9· I. If in case of payment made by a third party he fullfils one of the
requirements of the previous article then he invoke the releasing effect of this
payment.
2. The debtor can rely on the releasing effect of such a payment, if, by his payment, requirements are fulfilled as far as he is concerned.
Article 10. In the cases indicated in the two preceding articles the real creditor
can recover his loss from the person who has unjustly received the payment.
3°) Article I I concerns a debtor who does not know to whom the payment
should be made.
Article r 1. The debtor may suspend his contract if he has reasonable doubts as to
whom payment should be made.
4°) Articles 19 and 20 concern payments by transfer, or checque, post checque, or other paper.
Article 19. I. If the creditor holds a transfer account, then the debtor can place
the money on this account unless the creditor has made this validly impossible.
2. A payment is considered as made on the day or payment, a transfer on the day
on which the money is placed on. the creditor's account.
Article 20. 1. When a creditor receives a cheque, post-cheque, transfer or other
paper as fulfillment of a debt, this is assumed not to renew the debt and on condition it is fullfilled.
2. The creditor is allowed to postpone a payment he must make until he receives
the payment of a debt, until the latter is either made, or could have been obtained
by him,
This section also contains a certain number of articles which only attempt to
express or develop the present Benelux law.

ZUSAMMENFASSUNG
DIE

ERFULLUNG VON VERBINDLICHKEITEN

lm beratenden interparlementarischen Beneluxrat steht ein Entwurf eines
Beneluxabkommens tiber die Erftillung von Verbindlichkeiten, mit der Absicht
die Beneluxstaaten zur Anpassung ihrer nationalen Bestimmungen tiber diese
Angelegenheit an die Bestimmungen des ersten Anhangs dieses Entwurfes zu
verpflichten, gegenwartig zur Debatte. Dieser Anhang enthalt einen einftihrenden
Artikel und zwei Abteilungen, wovon die erste mit der Ueberschrift ,Erfi.illung
von Verbindlichkeiten" 24, und die zweite, die vom ,Verzug des Glaubigers"
handelt, 14 Artikel umfasst. Diese zweite Abteilung wird in diesem Beitrag nicht
besprochen. Der zweite Anhang des Entwurfes enthalt eihe umstandliche Begrtindung des Entwurfes und der im ersten Anhang enthaltenen gemeinschaftlichen Bestimmungen.
Der einftihrende Artikel hat folgenden Wortlaut:
,Glaubiger und Schuldner haben sich gegeneinander nach Treu und Glauben zu
benehmen".

737

Zweck dieses Artikels ist die Vorschrift, die heute in den Beneluxstaaten schon
fiir vertragsmassige Verbindlichkeiten giiltig ist, auch auf Verbindlichkeiten, die
nicht aus einem Vertrag entstanden sind, fiir anwendbar zu erklaren.
Als wichtigste Neuerungen dieser ersten Abteilung konnen aufgezahlt werden:
Die Vorschrift des Artikels 4 Iaut deren eine Verbindlichkeit grundsatzlich
auch von einem Dritten erfiillt werden kann:
Artikel 4· r. Eine Verbindlichkeit kann von einer anderen Person als dem
Schuldner erfiillt werden, es sei denn class der lnhalt oder die Art der Verbindlichkeit sich dieser Erfiillung widersetzen.
2. Der Glaubiger ist nicht im Verzug, wenn er die von einem Dritten angebotenen Erfiillung, mit Einwilligung des Schuldners, ablehnt.

1 °)

2°) Der umfassende Schutz den die Artikeln 8-Io demjenigen, der eine Person,
die er aus triftigen Gri.inden, doch der Wirklichkeit zuwider, zur Empfangnahme
berechtigt achtete, bezahlt hat, gewahren :

Artikel 8· r. Der Schuldner, der eine Person die zur Empfangnahme nicht
berechtigt war, bezahlt hat, kann die befreiende Wirkung dieser Bezahlung demjenigen der bezahlt werden sollte, entgegenhalten, wenn er aus triftigen Gri.inden
angenommen hat class der Empfanger der Bezahlung als Glaubiger zu der Leistung berechtigt war, oder class er aus einem anderen Grund bezahlt werden sollte.
2. Wenn jemand sein R~cht -urn Bezahlung zu fordern ffiit ri.ickWTikenaer-Kritt
zugunsten eines Dritten verliert, kann der Schuldner eine unterdessen geleistete
Bezahlung diesem Dritten entgegenhalten, es sei denn class er diesen Verlust
voraussehen konnte, was ihn von der Bezahlung abhalten sollte.
- - - - - - - - - - - -----

Artikel 9· r. Hat der Dritte bei der Bezahlung die Bedingungen eines Absatzes
des vorigen Artikels erfi.illt, dann kann er sich auf die befreiende Wirkung dieser
Bezahlung berufen.
2. Der Schuldner kann sich auf die befreiende Wirkung dieser Bezahlung berufen,
wenn er, bei eigener Bezahlung, ebenfalls diese Bedingungen erfiillt hatte.
Artikel zo. I. In den Fallen der zwei vorigen Artikel, kann der Berechtigte
Riickgriff gegeri denjenigen der die Bezahlung ohne Recht empfangen hat,
nehmen.
3°) Die Regel des Artikels I I fiir den Fall der Schuldner nicht weiss wenn er
bezahlen soli :

Artikel I I. Der Schuldner ist gerechtigt, die Erfiillung seiner Verbindlichkeit
auszusetzen, wenn er aus triftigen Grunden daran zweifelt, wer bezahlt werden
soil.
4°) Die Regelung der Artikel I9 und 20 iiber Bezahlung durch Ueberweisung
oder durch Scheck, Postscheck, Ueberweisungsauftrag oder ein anderes Wertpapier:

Artihel 19. r. Steht ein Girokonto auf den Namen des Glaubigers, dann kann
der Schuldner durch Einzahlung oder Ueherweisung auf dieses Konto bezahlen,
es sei denn class der Glauhiger Bezahlung auf dieses Konto in gi.iltiger Weise ausgeschlossen hat.
2. Bei Einzahlung erfolgt die Bezahlung im Zeitpunkt der Einzahlung, hei Ueherweisung im Zeitpunkt worauf das Konto des Glauhigers kreditiert wird.
Artikel 20. r. Wenn der Glaubiger einen Scheck, Postscheck, Ueherweisungsauftrag oder ein anderes Wertpapier im Hinhlick auf Erfi.illung der Verhindlichkeit in Empfang nimmt, wird vermutet class dieser Empfang ohne Novation und
mit Vorbehalt guten Ausganges geschieht.
2. Ist der Glauhiger zur Aussetzung der Erftillung einer ihm obliegenden Verhindlichkeit his zum Zeitpttnkt der Bezahlung gerechtigt, dann hehalt er dieses
Recht his er Sicherheit iiher den guten Ausgang hat oder his er die Moglichkeit
hat sich dari.iber zu vergewissern.
Danehen enthalt diese Ahteilung eine hedeutende Anzahl von Artikeln die nur
die Ahsicht haben die heutige Gesetzgehung in den Beneluxstaaten scharfer zu
umreissen oder weiter auszuarheiten.
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