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 EERSTE BOEK 
  
 VAN PERSONEN 
  
 EERSTE TITEL 
  
 Van het genot en het verlies der burgerlijke rechten 
  
 Artikel 1 
  
 Het genot der burgerlijke rechten is onafhankelijk van de staat-
kundige  rechten welke alleen overeenkomstig de Staatsregeling van 
Aruba (AB 1987 no. GT 1) worden verkregen. 
 
 Artikel 2 
  
 Allen die zich op het grondgebied van Aruba bevinden, zijn vrij 
en bevoegd tot het genot der burgerlijke rechten. Slavernij en alle 
andere persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke be-
naming ook bekend, worden in Aruba niet geduld. 
 
 Artikel 3 
  
 Het kind van hetwelk een vrouw zwanger is, wordt als reeds ge-
boren aangemerkt, zo dikwijls deszelfs belang zulks vordert. Dood ter 
wereld komende, wordt het geacht nooit te hebben bestaan. 
 
 Artikel 4 
  
 Generlei straf heeft de burgerlijke dood of het verlies van al de 
burgerlijke rechten ten gevolge. 
 
 TWEEDE TITEL 
  
 Van de akten van de burgerlijke stand 
  
 EERSTE AFDELING 
  
 Van de registers van de burgerlijke stand in het algemeen 
  
 Artikel 5 
  
 1. Er bestaan registers van geboorten, van huwelijksaangiften, 
van toestemmingen tot het huwelijk, van huwelijken en echtscheidingen 
en van overlijden. 
 2. Deze registers worden afzonderlijk gehouden door een of meer 
ambtenaren van de burgerlijke stand, die daartoe door de minister van 
Algemene Zaken worden benoemd. 
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 3. Met vergunning van de minister van Algemene Zaken kunnen twee 
of meer registers van elke soort worden gehouden, indien daaraan be-
hoefte blijkt te bestaan. 
 
 Artikel 6 
 
 Van alle registers van de burgerlijke stand, die der huwelijks-
aangiften en der toestemmingen tot het huwelijk alleen uitgezonderd, 
zal een dubbel worden gehouden. 
 
 Artikel 7 
  
 De eerste en laatste bladzijde van de registers van de burger-
lijke stand moeten door de rechter in eerste aanleg gekanttekend, en 
voorts al de bladen door dezelve gewaarmerkt zijn. 
 
 Artikel 8 
  
 De akten zullen achter elkander in de registers worden ingeschre-
ven, zonder dat enig wit vak tussen beide zal mogen worden opengela-
ten. Al hetgeen mocht worden doorgehaald, tussen beide of op de kant 
geschreven, zal moeten worden goedgekeurd en, evenals de akte zelf, 
getekend worden; zullende niets bij verkorting of met cijfers mogen 
worden uitgedrukt. 
 
 Artikel 9 
  
 De ambtenaren van de burgerlijke stand zullen in de door hen op 
te maken akten niets mogen invoegen, hetzij bij aantekening hetzij 
door enige inlassingen, hoe ook genaamd, buiten hetgeen door de ver-
schijnende partijen, overeenkomstig de wet, moet worden verklaard. 
 
 Artikel 10 
 
 1. Bij de akten van de burgerlijke stand zullen worden uitgedrukt 
het jaar en de dag harer inschrijving, mitsgaders de namen, de voorna-
men, de ouderdom, het beroep en de woonplaats, zowel der verschijnende 
partijen als der getuigen. 
 2. In de akten van de burgerlijke stand worden steeds de namen 
geplaatst voor de voornamen. De namen worden door een komma van de 
voornamen afgescheiden. 
 
 Artikel 11 
 
 In al de gevallen waarin de belanghebbende partijen niet ver-
plicht zijn in persoon te verschijnen, zullen zij zich door een ge-
machtigde, daartoe bij authentieke akte aangesteld, mogen laten ver-
tegenwoordigen. 
 
 Artikel 12 
 
 1. De getuigen van welke men bij de akten van de burgerlijke 
stand gebruik maakt, zullen daartoe door de belanghebbende personen 
worden gekozen en moeten zijn meerderjarig en in Aruba hun woonplaats 
hebbende. 
 2. Ook nabestaanden zullen als getuigen worden toegelaten. 
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 Artikel 13 
  
 1. De ambtenaren van de burgerlijke stand zullen aan de ver-
schijnende partijen, mitsgaders aan de getuigen, de akten voorlezen en 
daarin vermelden dat aan die formaliteit is voldaan. 
 2. Iedere akte moet door de ambtenaar van de burgerlijke stand, 
de verschijnende partijen en de getuigen worden getekend; wanneer de 
ene of andere der partijen of der getuigen niet mocht kunnen tekenen, 
moet van de oorzaak des beletsels in de akte melding worden gemaakt. 
 
 Artikel 14 
  
 De registers zullen door de ambtenaar van de burgerlijke stand op 
het einde van ieder jaar worden afgesloten. In de maand januari daar-
opvolgende zullen een dubbel, mitsgaders de registers der huwe-
lijksaangiften en der toestemmingen tot het huwelijk, alsmede de ge-
schriften der huwelijksafkondigingen worden overgebracht ter griffie 
van het gerecht in eerste aanleg. 
 
 Artikel 15 
  
 De volmachten en andere stukken, welke bij de akten van de bur-
gerlijke stand worden gevorderd, zullen aangehecht blijven aan de re-
gisters welke ter griffie van het gerecht in eerste aanleg moeten wor-
den overgebracht. 
 
 Artikel 16 
  
 1. Een ieder is bevoegd om zich door de bewaarders der registers 
van de burgerlijke stand uittreksels uit die registers te doen afge-
ven. Die uittreksels zullen, wanneer zij met de registers over-
eenstemmen, geloof verdienen tot op het ogenblik dat de valsheid daar-
van, met inachtneming der regelen bij het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering van Aruba voorgeschreven, zal zijn beweerd. De legali-
satie der handtekening van de bewaarder der registers van de burger-
lijke stand op door hem als zodanig uitgegeven stukken geschiedt, in-
dien zij vereist of door belanghebbenden verlangd wordt, door de rech-
ter in eerste aanleg. 
 2. Van de akten van geboorten worden door de bewaarders slechts 
uittreksels overeenkomstig het derde lid afgegeven, tenzij de aan-
vrager uitdrukkelijk een uittreksel uit het register verzoekt, gelijk 
bedoeld in het derde lid van artikel 17. 
 3. Het uittreksel, bedoeld in het tweede lid, vermeldt: jaar en 
dag der geboorte, kunne, naam en voornamen, alsmede naam en voornamen 
van vader en moeder; een en ander zoals het blijkt uit de akte of uit 
latere kantmeldingen. Het uittreksel moet vermelden, dat het overeen-
stemt met de toestand op het ogenblik van afgifte. 
 4. In elk uittreksel, in welke vorm ook af te geven, geschiedt de 
vermelding van naam en voornamen op dezelfde wijze als zij in het re-
gister zelf heeft plaats gehad. 
 
 Artikel 17 
  
 1. Wanneer op de kant van een reeds ingeschreven akte moet worden 
melding gemaakt van een andere akte, tot de burgerlijke stand be-
trekkelijk, wordt zulks gedaan bij te ondertekenen en te dagtekenen 
kantmelding door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de lopende 
onder hem berustende registers en door de griffier van het gerecht in 
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eerste aanleg in die, welke ter griffie berusten. 
 2. De zorg voor de eenvormige inschrijving is aan het openbaar 
ministerie opgedragen, aan hetwelk de ambtenaar van de burgerlijke 
stand, binnen tien dagen na de aantekening, daarvan kennis geeft. 
 3. Geen uittreksels uit registers van de burgerlijke stand zullen 
mogen worden afgegeven, tenzij daarbij worden gevoegd de aantekeningen 
welke zich op de kant van de akte mogen bevinden; alles behoudens het 
bepaalde in het vierde lid van artikel 16. 
 
 Artikel 18 
  
 1. Men kan, zowel door getuigen als door bescheiden, bewijzen dat 
registers van de burgerlijke stand nooit hebben bestaan of verloren 
zijn geraakt, of wel dat een ingeschreven akte daaraan ontbreekt. 
 2. In geval van vervalsing, verandering, verscheuring, vernie-
tiging of verdonkering ener akte van de burgerlijke stand, zal het 
vonnis waardoor van het misdrijf blijkt, de kracht hebben, welke aan 
gewijsden in strafzaken ten aanzien van burgerlijke rechtsgedingen bij 
dit wetboek is toegekend. 
 
 Artikel 19 
  
 1. De ambtenaren van de burgerlijke stand of andere bewaarders 
zijn, ieder voor zoveel hem aangaat, aansprakelijk voor het richtig 
houden en bewaren der registers. 
 2. Elke verandering, elke vervalsing in de akten, elke in-
schrijving op een los blad, mitsgaders alle overtreding tegen de voor-
schriften van deze titel begaan, kunnen aan de partijen grond opleve-
ren om tegen die ambtenaren of bewaarders schadevergoeding te eisen. 
 3. Van de overtredingen tegen de voorschriften van deze titel 
door de ambtenaren van de burgerlijke stand begaan, waartegen bij de 
artikelen 490, 491 en 492, onderdeel a, van het Wetboek van Strafrecht 
van Aruba is voorzien, neemt de burgerlijke rechter kennis. 
 4. In geval van overtreding tegen die voorschriften door andere 
bewaarders begaan, kunnen deze door de burgerlijke rechter worden ver-
wezen in een geldboete van ten hoogste honderd florin. 
 
 Artikel 20 
  
 Het openbaar ministerie is verplicht de ter griffie van het ge-
recht in eerste aanleg overgebrachte registers en de daaraan gehechte 
stukken te onderzoeken en van deszelfs bevinding procesverbaal op te 
maken. 
 
 TWEEDE AFDELING 
  
 Van de akten van geboorten 
  
 Artikel 21 
  
 1. De aangiften van geboorten binnen Aruba zullen moeten worden 
gedaan aan de ambtenaar van de burgerlijke stand binnen vijf dagen na 
de bevalling, zondagen en daarmede gelijkgestelde dagen niet mee-
gerekend. 
 2. Met de zondag worden ten deze gelijkgesteld; de nieuwjaarsdag, 
de dag vallende na de gehouden Carnavalsoptocht, de goede Vrijdag, de 
Christelijke tweede Paasdag, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de ver-
jaardag van de Koningin officieel wordt gevierd, de dag waarop de dag 
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van de arbeid (1 mei) officieel wordt gevierd, de eerste en tweede 
Kerstdag en 18 maart. 
 3. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal van de aangifte da-
delijk een akte opmaken. 
 4. Hij is bevoegd om te vorderen dat het kind aan hem worde ver-
toond. 
 5. Na de in het eerste lid genoemde termijnen kan de aangifte 
slechts geschieden met machtiging van het openbaar ministerie bij het 
gerecht in eerste aanleg. 
 
 Artikel 22 
  
 1. Tot de aangifte van een geboorte is verplicht de vader die tot 
het kind in familierechtelijke betrekking staat of voornemens is door 
erkenning van het kind bij de geboorteakte in zodanige betrekking te 
komen. 
 2. Bij ontstentenis van de vader of bij diens verhindering zijn 
tot de aangifte bevoegd de moeder, een ieder die bij het ter wereld 
komen van het kind tegenwoordig is geweest, en, wanneer de moeder bui-
ten haar woning bevallen is, de evengenoemde personen en degene in 
wiens huis zij bevallen is. 
 
 Artikel 23 
  
 De akte van geboorte zal vermelden: 
a. het jaar, de dag, het uur en de plaats der geboorte; 
b. de kunne van het kind en de voornamen welke aan hetzelve zullen 

worden gegeven; 
c. de namen, voornamen, het beroep en de woonplaats der ouders; 
d. de namen en voornamen, de ouderdom, het beroep en de woonplaats des 

aangevers. 
 
 Artikel 24 
  
 Wanneer het kind buiten echt geboren is, mag de naam des vaders 
niet bij de akte worden vermeld, tenware deze het kind, hetzij in per-
soon hetzij door een gemachtigde, bijzonderlijk daartoe bij au-
thentieke akte aangesteld, erkenne. 
 
 Artikel 25 
  
 1. Die een pasgeboren kind in Aruba gevonden heeft, is gehouden 
daarvan aangifte te doen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand; 
mitsgaders de klederen en andere goederen aan te duiden en te verto-
nen, welke nevens het kind mochten zijn gevonden, en eindelijk op te 
geven al de omstandigheden opzichtelijk de tijd wanneer en de plaats 
waar het kind ontdekt is. 
 2. De daarvan op te maken akte moet daarenboven vermelden de ver-
moedelijke ouderdom des kinds, zijn kunne, de bijzondere kentekenen 
welke hetzelve mocht hebben, de namen welke men behoudens de bij arti-
kel 55 bedoelde toestemming bij landsbesluit aan hetzelve zal geven, 
mitsgaders het gesticht waarin of de persoon bij wie hetzelve is ver-
bleven; deze akte moet in de registers van geboorten worden ingeschre-
ven. 
 3. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal het bij artikel 56, 
eerste lid, bedoelde verzoek aan de Gouverneur indienen. 
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 Artikel 26 
  
 Wanneer het kind dadelijk in een gesticht is opgenomen, zal de in 
artikel 25 vermelde verklaring moeten worden gedaan door het hoofd of 
een der bedienden van het gesticht. 
 
 Artikel 27 
  
 Wanneer een kind gedurende een zeereis geboren wordt, moet de ak-
te van geboorte binnen vierentwintig uur door de scheepskapitein of 
gezagvoerder op het dagregister van het schip worden ingeschreven, in 
tegenwoordigheid van de vader, wanneer deze aan boord is, en van twee 
getuigen, zich op het schip bevindende. 
 
 Artikel 28 
  
 In de eerste haven welke het schip zal aandoen, wanneer die bin-
nen Aruba gelegen is, zal de scheepskapitein of gezagvoerder verplicht 
zijn aan de minister van Algemene Zaken een uittreksel uit het dagre-
gister van het schip, bevattende de aantekening van de geboorte van 
het kind, op te zenden. 
 
 Artikel 29 
  
 1. De minister van Algemene Zaken zal het uittreksel opzenden 
naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. 
 2. De ambtenaar van de burgerlijke stand is verplicht hetzelve 
uittreksel dadelijk in de registers in te schrijven en daaraan vast te 
hechten. 
 
 Artikel 30 
  
 1. De akte van erkenning van een kind, door de ambtenaar van de 
burgerlijke stand opgemaakt, moet volgens haar dagtekening in de re-
gisters worden ingeschreven, en van die erkenning moet worden melding 
gemaakt op de kant van de akte van geboorte, zo die aanwezig is. 
 2. Indien de erkenning van het kind bij een andere authentieke 
akte is gedaan, kan iedere belanghebbende vorderen dat daarvan wordt 
melding gemaakt op de kant der akte van geboorte. 
 3. In geen geval kan het verzuim der aantekening van een erken-
ning op de kant der geboorteakte aan het erkende kind worden tegenge-
worpen, ten einde zijn verkregen staat te betwisten. 
 
 Artikel 30a 
  
 1. De inschrijving van een adoptie geschiedt op verzoek van de 
adoptiefouders of van de voogdijraad in de registers van de bur-
gerlijke stand. 2. De akte van inschrijving zal bevatten: 
a. de naam, de voornamen, de woonplaats en de kunne, alsmede het jaar, 

de dag en de plaats der geboorte van de geadopteerde; 
b. de naam, de voornamen en de woonplaats van ieder der adoptiefou-

ders; 
c. de vroegere naam van de geadopteerde en de naam en de voornamen van 

zijn ouders, vermeld in zijn akte van geboorte; 
d. de vermelding van het vonnis waarbij de adoptie is uitgesproken, 

van hetwelk een afschrift aan het register zal blijven gehecht; 
e. de vermelding van het getuigschrift van de griffier, inhoudende dat 

de uitspraak kracht van gewijsde heeft gekregen, hetwelk aan het 
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register zal blijven gehecht; 
f. de vermelding te wiens verzoeke de inschrijving geschiedt. 
 3. De akte van inschrijving wordt volgens haar dagtekening 
in de geboorteregisters ingeschreven. Van de adoptie en de naam en de 
voornamen van ieder der adoptiefouders wordt melding gemaakt op de 
kant van de geboorteakte van de geadopteerde, zo die aanwezig is. 
 
 Artikel 30b 
  
 1. De inschrijving van de herroeping van een adoptie geschiedt op 
verzoek van de geadopteerde of van de voogdijraad inde registers van 
de burgerlijke stand.  
 2. De akte van inschrijving zal bevatten: 
a. de naam, de voornamen, de woonplaats en de kunne, alsmede het jaar, 

de dag en de plaats der geboorte van de geadopteerde, benevens de 
vermelding van de akte van inschrijving der adoptie; 

b. de voornamen en de woonplaats van ieder der voor de inschrijving 
der adoptie in of op de kant van de geboorteakte van de geadop-
teerde vermelde ouders; 

c. de vroegere naam van de geadopteerde en de naam en voornamen van de 
adoptiefouders; 

d. de vermelding van het vonnis waarbij de herroeping is uitgesproken, 
van hetwelk een afschrift aan het register zal blijven gehecht; 

e. de vermelding van het getuigschrift van de griffier, inhoudende dat 
de uitspraak kracht van gewijsde heeft gekregen, hetwelk aan het 
register zal blijven gehecht; 

f. de vermelding te wiens verzoeke de inschrijving geschiedt. 
 3. De akte van inschrijving wordt volgens haar dagtekening in de 
geboorteregisters ingeschreven. Van de herroeping der adoptie wordt 
melding gemaakt op de kant van de akte van inschrijving der adoptie en 
op de kant van de geboorteakte van de geadopteerde, zo die aanwezig 
is. 
 
 DERDE AFDELING 
  

Van de huwelijksaangiften en -afkondigingen en van de  
toestemmingen tot het huwelijk 

  
 Artikel 31 
  
 De ambtenaren van de burgerlijke stand zullen in het daartoe be-
stemde register de huwelijksaangiften inschrijven, welke overeenkom-
stig de artikelen 99 en 100 gedaan worden. 
 
 Artikel 32 
  
 1. Die aangifte zal vermelden de namen, voornamen, de ouderdom, 
het beroep en de woonplaats der aanstaande echtgenoten, mitsgaders hun 
voornemen om met elkander in de echt te treden. 
 2. Wanneer die aangifte in geschrifte is gedaan, zal de ambtenaar 
van de burgerlijke stand in de door hem op te maken akte van dat ge-
schrift melding maken, alleen op het register te tekenen en het stuk 
daaraan vasthechten. 
 
 Artikel 33 
  
 Wanneer aan de ambtenaar van de burgerlijke stand niet blijkt, 
dat voor de aangevende personen een wettig beletsel bestaat om met el-
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kander in de echt te treden, zal hij dadelijk de vereiste afkondiging 
doen. 
 
 Artikel 34 
 (vervallen) 
 
 Artikel 35 
  
 De akte van stuiting des huwelijks moet worden betekend aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand. Van de stuiting wordt een aante-
kening gesteld op de kant der akte van aangifte. Hetzelfde zal plaats 
hebben ten opzichte van vonnissen of akten, waarbij de stuiting wordt 
opgeheven. 
 
 Artikel 35a 
  
 1. De akte van huwelijkstoestemming gegeven door hen wier toe-
stemming tot het huwelijk noodzakelijk is, door de ambtenaar van de 
burgerlijke stand opgemaakt, moet volgens de orde harer dagtekening in 
het register worden ingeschreven. 
 2. Onverminderd de vereisten in het algemeen door de wet aan de 
inhoud van de akten van de burgerlijke stand gesteld, zal de akte van 
toestemming bevatten: 
a. de namen, voornamen, de ouderdom, het beroep en de woonplaats der 

aanstaande echtgenoten; 
b. de hoedanigheid waarin de verschijnende partijen haar toestemming 

geven. 
 3. De ambtenaar is bevoegd om te bevorderen dat de identiteit der 
verschijnende personen verklaard wordt door twee hem bekende getuigen. 
Hij zal van deze verklaring in de akte melding maken. 
 
 VIERDE AFDELING 
  
Van de akten van huwelijk, van echtscheiding en van ontbinding des 

huwelijks na de scheiding van tafel en bed 
  
 Artikel 36 
  
 Nadat bij de ambtenaar van de burgerlijke stand zal zijn afgelegd 
de verklaring der partijen, waarvan bij artikel 129 gesproken wordt, 
zal hij in naam der wet verklaren, dat dezelve door de echt aan elkan-
der verbonden zijn, en daarvan dadelijk in het daartoe bestemde regis-
ter een akte opmaken. 
 
 Artikel 37 
  
 1. De huwelijksakte zal vermelden: 
a. de namen, voornamen, de ouderdom, de geboorteplaats, het beroep en 

de woonplaats der echtgenoten, en, wanneer zij tevoren gehuwd wa-
ren, de namen en voornamen van de vroegere echtgenoten; 

b. hun staat van meerderjarigheid of minderjarigheid; 
c. de namen, voornamen, het beroep en de woonplaats van hun ouders; 
d. de door de wet vereiste toestemmingen; 
e. de tussenkomst van de rechter, zo die heeft plaats gehad; 
f. de gedane huwelijksafkondiging, en, in geval van stuiting, de op-

heffing daarvan; 
g. de verklaring der partijen om elkander tot echtgenoten te nemen, en 

de uitspraak van hun echtvereniging door de openbare ambtenaar; 
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h. de namen, voornamen, de ouderdom, het beroep en de woonplaats der 
getuigen, mitsgaders de graden van bloedverwantschap of aanhuwelij-
king, welke tussen hen en de partijen mochten bestaan; 

i. de erkenning van natuurlijke kinderen, zo die plaats heeft. 
 2. Indien het betreft een huwelijk tussen personen, die met el-
kander hertrouwen, nadat hun vorig huwelijk is ontbonden, zal de huwe-
lijksakte mede vermelden de dag en de plaats der voltrekking van dat 
vorig huwelijk. 
 
 Artikel 38 
  
 Wanneer een huwelijk bij gevolmachtigde, of wel in een bijzonder 
huis voltrokken wordt, zal van die omstandigheid uitdrukkelijke mel-
ding in de akte worden gemaakt. 
 
 Artikel 39 
  
 De overschrijving van de akten van huwelijk, in een vreemd land 
aangegaan, zal in de lopende registers geschieden. 
 
 Artikel 40 
  
 1. De akte van inschrijving van een echtscheiding en die van een 
ontbinding des huwelijks na de scheiding van tafel en bed zal bevat-
ten: 
a. de namen, voornamen, het beroep en de woonplaats der echtgenoten; 
b. de vermelding van het vonnis waarbij de echtscheiding of de ont-

binding des huwelijks na de scheiding van tafel en bed is uitge-
sproken, van hetwelk een afschrift aan het register zal blijven ge-
hecht; 

c. de vermelding van het getuigschrift van de griffier, strekkende tot 
bewijs dat tegen het vonnis door geen wettig middel kan worden op-
gekomen. 

 2. Die akte zal volgens haar dagtekening in de huwelijksregisters 
worden ingeschreven, en zal daarenboven de partij die de echtscheiding 
of de ontbinding des huwelijks na de scheiding van tafel en bed heeft 
verkregen, verplicht zijn te zorgen, en de andere bevoegd zijn te vor-
deren, dat daarvan aantekening worde gedaan op de kant der huwelijks-
akte. 
 
 Artikel 41 
  
 Wanneer het bewezen is dat de registers zijn verloren geraakt, 
zal de inschrijving van een echtscheiding en die van een ontbinding 
des huwelijks na de scheiding van tafel en bed, zowel door bescheiden 
als door getuigen, kunnen worden bewezen. 
 
 VIJFDE AFDELING 
  
 Van de akten van overlijden 
  
 Artikel 42 
  
 De akten van overlijden van in Aruba overleden personen zullen 
worden opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand op de ver-
klaring van de aangever. Tot de aangifte is bevoegd, wie van het over-
lijden uit eigen wetenschap kennis draagt. 
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 Artikel 43 
  
 1. Zij zullen bevatten: 
a. de naam, voornamen, de ouderdom, het beroep en de woonplaats van de 

overledene, mitsgaders de dag en het uur des overlijdens; 
b. de naam en de voornamen van de andere echtgenoot, indien de over-

ledene getrouwd of getrouwd geweest was, en, indien de overledene 
meermalen was getrouwd, namen en voornamen van de andere echtge-
noten; 

c. de naam, de voornamen, de ouderdom, het beroep en de woonplaats van 
de aangever. 

 2. De akten van overlijden zullen daarenboven bevatten, voor zo-
ver men zulks te weten kan komen, de namen, voornamen, het beroep en 
de woonplaats der ouders van de overledene, deszelfs geboorteplaats, 
mitsgaders, indien de overledene niet in Aruba geboren is, de plaats 
alwaar hij voor zijn aankomst in Aruba het laatst heeft gewoond. 
 
 Artikel 44 
  
 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal geen akte van over-
lijden van een pasgeboren kind mogen opmaken, dan voor zoverre aan hem 
zal zijn gebleken, dat de geboorte van het kind in het daartoe bestem-
de register is ingeschreven. 
 2. Bij ontstentenis van dien, zal die ambtenaar niet vermogen uit 
te drukken dat het kind overleden is, maar alleen dat hetzelve als le-
venloos is aangegeven. Hij kan, in zodanig geval, bij twijfel omtrent 
de deugdelijkheid der aangifte, vorderen dat het kind aan hem worde 
vertoond. 
 3. Hij zal daarenboven de verklaring van de aangever ontvangen, 
opzichtelijk de namen, voornamen, het beroep en de woonplaats van de 
ouders van het kind, met aanduiding van het jaar en de maand waarin, 
en de dag en het uur waarop het kind is ter wereld gebracht. 
 4. Die akte zal, overeenkomstig haar dagtekening, in de sterfre-
gisters worden ingeschreven, zonder dat daardoor enigermate zal zijn 
beslist, of het kind levend, dan wel dood, is ter wereld gekomen. 
 
 Artikel 45 
  
 Geen begraving mag geschieden zonder het verlof, vrij van zegel 
en kosteloos door de ambtenaar van de burgerlijke stand af te geven. 
 
 Artikelen 46 en 47 
 (vervallen) 
  
 Artikel 48 
  
 De ambtenaar welke het verbaal van de schouwing zal hebben op-
gemaakt, is verplicht aan die van de burgerlijke stand dadelijk opgave 
te doen van al hetgeen vereist zal worden om de akte van overlijden op 
te maken. 
 
 Artikelen 49 en 50 
 (vervallen) 
  
 Artikel 51 
  
 In geval van een geweldige dood of van het overlijden in gevan-
genhuizen zal van die omstandigheden in de registers geen melding wor-
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den gemaakt, en de akte van overlijden eenvoudig worden ingericht naar 
de vorm bij artikel 43 voorgeschreven. 
 
 Artikel 52 
  
 1. Wanneer een sterfgeval gedurende een zeereis heeft plaats ge-
had, moet de akte van overlijden binnen de vierentwintig uren door de 
scheepskapitein of gezagvoerder in het dagregister van het schip wor-
den ingeschreven, in tegenwoordigheid van twee getuigen, zich aan 
boord van het schip bevindende. 
 2. Verder wordt gehandeld gelijk bij de artikelen 28 en 29 op-
zichtelijk de akten van geboorte is voorgeschreven. 
 
 Artikel 53 
 
 Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt bepaald op 
hoedanige wijze het overlijden van krijgslieden welke te velde, in de 
slag of in rijksdienst buiten Aruba zijn gestorven, in de gewone re-
gisters van de burgerlijke stand zal worden ingeschreven. 
 
 Artikel 54 
 
 Wanneer het bewezen is, dat de sterfregisters nooit hebben be-
staan, dat die zijn verloren geraakt, dat een ingeschreven akte daar-
aan ontbreekt, of dat bijzondere omstandigheden de inschrijving der 
akte van overlijden hebben verhinderd, zal dat overlijden zowel door 
getuigen als door bescheiden kunnen worden bewezen. 
 
 ZESDE AFDELING 
  
 Van namen en naams- en voornaamsveranderingen 
  
 Artikel 54a 
  
 Wettige en door de vader erkende onwettige kinderen dragen de ge-
slachtsnaam van de vader; onwettige, niet door de vader erkende kinde-
ren, die van de moeder. 
 
 Artikel 55 
 
 1. Niemand mag zijn geslachtsnaam veranderen of een andere bij de 
zijne voegen zonder toestemming bij landsbesluit. 
 2. Degene wiens geslachtsnaam of voornamen niet bekend zijn, kan 
een geslachtsnaam of voornamen aannemen met toestemming bij landsbe-
sluit. 
 
 Artikel 56 
 
 1. De verzoeken daartoe kunnen niet worden toegestaan dan na ver-
loop van een jaar, te rekenen van de dag waarop van het verzoek door 
of vanwege de Gouverneur openbare aankondiging is gedaan. 
 2. In die tussentijd kunnen de belanghebbende partijen bij een 
verzoekschrift, aan de Gouverneur in te leveren, de gronden doen gel-
den, waarop zij vermenen zich tegen het verzoek te kunnen verzetten. 
 3. Onverminderd de bepaling van artikel 25, derde lid, worden de 
verzoeken ingediend door de persoon die een geslachtsnaam of voornamen 
wenst aan te nemen, zijn geslachtsnaam wenst te veranderen of een an-
dere geslachtsnaam bij de zijne wenst te voegen, of door diens wette-
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lijke vertegenwoordiger. 
 4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden re-
gelen gesteld betreffende de wijze en het tijdstip, waarop de openbare 
aankondiging zal plaats vinden, en de zekerheid die door verzoekers 
moet worden gesteld voor de betaling van de aan de naamsverandering 
verbonden kosten en rechten. 
 
 Artikel 57 
 (vervallen) 
 
 Artikel 58 
  
 1. Indien in het bij het eerste lid van artikel 55 bedoelde geval 
het verzoek wordt toegestaan, zal het landsbesluit worden overhandigd 
aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, die hetzelve in de lopende 
registers zal inschrijven en daarvan aantekening doen op de kant der 
geboorteakte. 
 2. Het landsbesluit waarbij het ingevolge het tweede lid van ar-
tikel 55 gedane verzoek wordt toegestaan, wordt ingeschreven in de lo-
pende registers van geboorten en, in het geval bedoeld bij artikel 25, 
mede aangetekend op de kant der geboorteakte. 
 3. Bij niet-inwilliging van een verzoek als bedoeld bij het twee-
de lid, kan bij landsbesluit de belanghebbende een geslachtsnaam of 
voornamen worden verleend. Met dit landsbesluit wordt gehandeld over-
eenkomstig het tweede lid. 
 
 Artikel 59 
  
 De verkrijging van een naam, overeenkomstig de bepalingen der ar-
tikelen 55, 56 en 58, zal nimmer kunnen worden aangevoerd tot een be-
wijs van vermaagschapping. 
 
 Artikel 60 
  
 1. Niemand kan een voornaam veranderen of voornamen bij de zijne 
voegen zonder toestemming van de rechter in eerste aanleg, op daartoe 
gedaan verzoek te verlenen. 
 2. Het verzoek wordt ingediend door de persoon die van voornaam 
wenst te veranderen of voornamen bij de zijne wenst te voegen, of door 
diens wettelijke vertegenwoordiger. 
 
 Artikel 61 
  
 Wanneer de rechter in eerste aanleg de verandering of bijvoeging 
van voornamen toestaat, zal de uitspraak worden terhandgesteld aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand, ten einde door de ambtenaar in de 
lopende registers te worden ingeschreven en daarvan melding te worden 
gemaakt op de kant der geboorteakte. 
 
 ZEVENDE AFDELING 
  

Van de verbetering der akten van de burgerlijke stand en  
van derzelver aanvulling 

  
 Artikel 62 
  
 Wanneer geen registers hebben bestaan, of dezelve zijn verloren 
geraakt, vervalst, veranderd, verscheurd, vernietigd, verdonkerd of 
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verminkt, wanneer akten daaraan ontbreken, of wanneer in de ingeschre-
ven akten dwalingen, uitlatingen of andere misslagen hebben plaatsge-
had, zal zulks grond opleveren tot aanvulling of tot verbetering der 
registers. 
 
 Artikel 63 
 
 Het verzoek daartoe zal alleen kunnen worden ingeleverd bij de 
rechter in eerste aanleg, die behoudens hoger beroep, en, wanneer 
daartoe gronden zijn, na verhoor van de belanghebbende partijen, des-
wege zal uitspraak doen. 
 
 Artikel 64 
 
 Deze uitspraak zal alleen geldig zijn tussen de partijen, welke 
dezelve hebben verzocht, of te dier gelegenheid zijn opgeroepen. 
 
 Artikel 65 
 
 Alle uitspraken tot verbetering of tot aanvulling van akten, wel-
ke in kracht van gewijsde zijn gegaan, zullen door de ambtenaar van de 
burgerlijke stand dadelijk na derzelver vertoon in de lopende regis-
ters worden ingeschreven, en zal in geval van verbetering daarvan wor-
den melding gemaakt op de kant der verbeterde akte, overeenkomstig het 
bepaalde bij artikel 17. 
 
 DERDE TITEL 
  
 Van woonplaats of domicilie 
  
 Artikel 66 
  
 1. Een ieder wordt geacht zijn woonplaats te hebben alwaar hij 
zijn hoofdverblijf heeft gevestigd. 
 2. Bij gebreke van zodanige woonplaats wordt de plaats van het 
werkelijk verblijf daarvoor gehouden. 
 
 Artikel 67 
 
 1. De verandering van woonplaats zal stand grijpen door de wer-
kelijke woning in een andere plaats, gevoegd bij het voornemen om al-
daar zijn hoofdverblijf te vestigen. 
 2. Het bewijs van dat voornemen wordt uit de omstandigheden opge-
maakt. 
 
 Artikel 68 
 
 Die tot openbare bedieningen worden geroepen, behouden hun woon-
plaats, indien zij het tegenovergestelde voornemen niet aan de dag 
hebben gelegd. 
 
 Artikel 69 
 
 1. Een minderjarige volgt de woonplaats van hem die het gezag 
over hem uitoefent; de onder curatele gestelde, die van zijn curator. 
Oefenen beide ouders tezamen het gezag over hun minderjarige kind uit, 
dan volgt dit de woonplaats van zijn vader. 
 2. Wanneer iemands goederen onder bewind staan, volgt hij voor 
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alles wat de uitoefening van dit bewind betreft, de woonplaats van de 
bewindvoerder. 
 3. Wanneer de persoon van wie de woonplaats wordt afgeleid, over-
lijdt of zijn gezag of hoedanigheid verliest, duurt de afgeleide woon-
plaats voort, totdat een nieuwe woonplaats is verkregen. 
 
 Artikel 70 
 
 Arbeiders hebben, behoudens het bepaalde bij artikel 69, hun 
woonplaats in het huis hunner werkgevers, indien zij bij dezelve inwo-
nen. 
 
 Artikel 71 
 
 Het sterfhuis van een overledene wordt geacht daar te zijn, al-
waar de overledene zijn woonplaats gehad heeft. 
 
 Artikel 72 
 
 1. Het staat aan partijen, of aan een van haar, vrij bij een ak-
te, en tot een bepaalde zaak, een andere woonplaats dan haar wer-
kelijke te kiezen. 
 2. Die keuze kan zijn algemeen en strekt zich dan zelfs uit tot 
de executie; of worden beperkt in dier voege als de partijen, of een 
van haar zal goedvinden. In deze gevallen kunnen de exploiten, oproe-
pingen ter terechtzitting en vervolgingen, bij de akte uitgedrukt of 
bedoeld, geschieden aan de gekozen woonplaats, en voor de rechter dier 
woonplaats. 
 
 Artikel 73 
 
 Indien het tegendeel niet bij beding is overeengekomen, kan men 
de voor zich gekozen woonplaats veranderen, mits de nieuwe woonplaats 
in Aruba is gelegen en de verandering aan de wederpartij worde bete-
kend. 
 
 VIERDE TITEL 
  
 Van het huwelijk 
  
 Algemene bepalingen 
  
 Artikel 74 
  
 De wet beschouwt het huwelijk alleen in deszelfs burgerlijke be-
trekkingen. 
 
 Artikel 75 
  
 De vrouw volgt gedurende het huwelijk de staat van haar man. 
 
 EERSTE AFDELING 
  
 Vereisten tot het aangaan van een huwelijk 
  
 Artikel 76 
  
 De man kan tegelijkertijd slechts met een vrouw, de vrouw slechts 
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met een man door het huwelijk verbonden zijn. 
 
 Artikel 77 
 
 Tot het wezen van het huwelijk wordt de vrije toestemming der 
aanstaande echtgenoten vereist. 
 
 Artikel 78 
 
 1. Een jonge man, de volle ouderdom van achttien, en een jonge 
dochter, de volle ouderdom van vijftien jaren niet bereikt hebbende, 
mogen geen huwelijk aangaan. 
 2. Bij landsbesluit kan echter, om gewichtige redenen, dit verbod 
door het verlenen van dispensatie worden opgeheven. 
 
 Artikel 79 
 
 Het huwelijk is verboden tussen alle personen die elkander be-
staan in de opgaande en nederdalende linie, hetzij door wettige hetzij 
door onwettige geboorte of door aanhuwelijking; en in de zijlinie tus-
sen broeder en zuster, wettige of onwettige. 
 
 Artikel 80 
 
 1. Ook is het huwelijk verboden: 
a. tussen schoonbroer en schoonzuster, wettige of onwettige; 
b. tussen oom of oudoom en nicht of achternicht, mitsgaders tussen 

moei of oudmoei en neef of achterneef, wettige of onwettige. 
 2. Bij landsbesluit kan, om gewichtige redenen, het verbod, in 
dit artikel vervat, door het verlenen van dispensatie worden opgehe-
ven. 
 
 Artikel 80a 
 
 Het bepaalde in de artikelen 79 en 80 is ook toepasselijk, indien 
de verwantschap door adoptie is ontstaan mits deze niet herroepen is 
en met dien verstande, dat dispensatie mede kan worden verleend aan 
hen, die door adoptie broeder en zuster zijn. 
 
 Artikel 81 
 
 Een persoon die bij rechterlijk vonnis van overspel is overtuigd, 
mag nimmer met de medeplichtige aan dat overspel in het huwelijk tre-
den. 
 
 Artikel 82 
  
 1. Tussen personen wier huwelijk is ontbonden overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 248, onderdeel c of d, kan geen nieuw huwelijk 
worden gesloten, dan nadat een jaar is verstreken, sedert de ontbin-
ding van hun vorig huwelijk is ingeschreven in de registers van de 
burgerlijke stand. 
 2. Een verder huwelijk tussen dezelfde personen is verboden. 
 
 Artikel 83 
  
 Een vrouw mag geen nieuw huwelijk aangaan dan nadat 306 dagen 
zijn verlopen sedert de ontbinding of nietigverklaring van haar vorige 
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huwelijk. 
 
 Artikel 84 
  
 1. Een minderjarig wettig kind mag geen huwelijk aangaan zonder 
toestemming van zijn ouders, een minderjarig onwettig kind niet zonder 
toestemming van zijn vader en zijn moeder ten aanzien van wie het de 
staat van natuurlijk kind heeft. 
 2. Zijn de geestvermogens van een ouder zodanig gestoord, dat hij 
niet in staat is zijn wil te bepalen of de betekenis van zijn verkla-
ring te begrijpen, dan is zijn toestemming niet vereist. 
 3. Een minderjarige die onder voogdij staat, heeft bovendien de 
toestemming van zijn voogd en van zijn toeziende voogd nodig. 
 
 Artikel 85 
  
 1. Voor zover een volgens artikel 84 vereiste toestemming niet 
wordt verkregen, kan zij op verzoek van de minderjarige door die van 
de rechter in eerste aanleg worden vervangen. 
 2. Zodanige vervanging is echter niet geoorloofd, indien een ou-
der die het gezag over zijn wettig kind uitoefent, zijn toestemming 
weigert. 
 
 Artikel 86 
  
 1. Hij die wegens verkwisting of drankmisbruik onder curatele 
staat, mag geen huwelijk aangaan zonder de toestemming van zijn cu-
rator en zijn toeziende curator. 
 2. Voorzover die toestemming niet wordt verkregen, kan zij op 
verzoek van de onder curatele gestelde door toestemming van de rechter 
in eerste aanleg worden vervangen. 
 
 Artikel 87 
  
 1. De minderjarige of de onder curatele gestelde, die toestemming 
van de rechter in eerste aanleg tot het aangaan van een huwelijk wenst 
te verkrijgen, wendt zich tot de rechter in eerste aanleg. 
 2. De rechter in eerste aanleg beslist na verhoor of behoorlijke 
oproeping van hen wier toestemming is vereist; hij is bevoegd ook 
bloed- en aanverwanten van de verzoeker te horen. 
 3. Tegen de beslissing van de rechter in eerste aanleg kunnen 
uitsluitend de verzoeker zelf, en voorts zij wier oproeping tot ver-
hoor in het tweede lid is voorgeschreven of die als bloed- of aan-
verwanten zijn gehoord, bij verzoekschrift in hoger beroep komen. 
 4. Heeft de rechter in eerste aanleg de toestemming verleend, dan 
is de termijn van beroep veertien dagen en kan gedurende die termijn 
de beschikking niet worden ten uitvoer gelegd. 
 5. Hij die tegen een verleende toestemming opkomt, is verplicht 
dit binnen de termijn van beroep bij deurwaardersexploit te doen aan-
zeggen aan de ambtenaar of ambtenaren van de burgerlijke stand ten 
overstaan van wie het huwelijk kan worden voltrokken. Door dit te ver-
zuimen verliest hij het recht om de nietigverklaring van het huwelijk 
op grond van het ontbreken van zijn toestemming te vragen, indien het 
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aru-
ba de beschikking van de rechter in eerste aanleg vernietigt en het 
huwelijk reeds is voltrokken. 
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 Artikelen 88 en 89 
 (vervallen) 
  
 Artikel 90 
  
 Een minderjarige in wiens opvoeding krachtens een terbeschik-
kingstelling ingevolge de artikelen 41 of 41b van het Wetboek van 
Strafrecht van Aruba van regeringswege wordt voorzien, behoeft zolang 
deze voorziening niet onvoorwaardelijk is beëindigd tot het aangaan 
van een huwelijk de toestemming van de minister van Justitie. 
 
 Artikel 91 
  
 1. Een meerderjarig wettig kind moet tot zijn drieëntwintigste 
verjaardag tot het aangaan van zijn huwelijk de toestemming verzoeken 
van zijn ouders, voor zover zij op het tijdstip dat zijn minder-
jarigheid eindigde, niet van het gezag over hem waren ontzet. 
 2. Indien de geestvermogens van een ouder zodanig gestoord zijn, 
dat hij niet in staat is zijn wil te bepalen of de betekenis van zijn 
verklaring te begrijpen, dan is zijn toestemming niet vereist. 
 3. Wanneer het kind deze toestemming niet verkrijgt, kan het de 
tussenkomst inroepen van de rechter in eerste aanleg. 
 
 Artikel 92 
  
 Binnen de tijd van drie weken, te rekenen van de dag waarop het 
verzoek aan de rechter in eerste aanleg is gedaan, zal deze voor zich 
doen verschijnen de vader en de moeder, mitsgaders het kind, ten einde 
hun alle zodanige vertogen te doen als hij in hun wederzijdse belang 
zal oirbaar achten. De rechter in eerste aanleg zal een proces-verbaal 
van de verschijning der partijen opmaken, zonder daarbij de redenen op 
te geven, welke door haar over en weder zijn aangevoerd. 
 
 Artikel 93 
 
 Indien noch de vader noch de moeder verschijnt, zal tot het huwe-
lijk worden overgegaan op de vertoning der akte waaruit van de niet-
verschijning blijkt. 
 
 Artikel 94 
  
 Indien het kind niet verschijnt, kan het huwelijk niet worden 
voltrokken zonder een hernieuwd verzoek tot tussenkomst. 
 
 Artikel 95 
  
 Indien, het kind en beide of een der ouders verschenen zijnde, 
deze laatsten of een hunner bij weigering volharden, mag het huwelijk 
niet worden voltrokken, dan na verloop van drie volle maanden, te re-
kenen van de dag der verschijning. 
 
 Artikel 96 
  
 De bepalingen der artikelen 91 tot en met 95, zijn insgelijks 
toepasselijk op een onwettig kind met betrekking tot de moeder, zomede 
met betrekking tot de vader ten aanzien van wie het de staat van na-
tuurlijk kind heeft. 
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 Artikel 97 
 (vervallen) 
 
 Artikel 98 
  
 1. Indien een in Aruba woonplaats hebbende of gehad hebbende Ne-
derlander, vluchteling of staatloze van wie het personele statuut door 
de Arubaanse wet bepaald wordt, buiten Aruba een huwelijk wenst aan te 
gaan, wordt op zijn verzoek aan hem een verklaring van huwe-
lijksbevoegdheid overeenkomstig het model, toegevoegd aan de op 5 sep-
tember 1980 te Munchen tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de 
afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid (Trb. 1981, nr.71) 
afgegeven. 
 2. Deze verklaring wordt afgegeven door de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand. 
 3. De verklaring wordt door de bevoegde autoriteit niet afgegeven 
alvorens deze, door kennisneming van de bescheiden, vermeld in artikel 
120, onderdelen a, b, c, d, e en 9, en zonodig van die, vermeld in de 
artikelen 121 en 122 van dit Wetboek, alsmede in het zesde lid van dit 
artikel, zich er van heeft overtuigd dat naar Arubaans recht geen be-
letselen tegen het huwelijk bestaan. 
 4. De verklaring van huwelijksbevoegdheid is, te rekenen van het 
tijdstip van afgifte, gedurende zes maanden geldig. 
 5. Indien de ambtenaar van de burgerlijke stand weigert een ver-
klaring van huwelijksbevoegdheid af te geven, kan de aanvrager zich 
bij verzoekschrift wenden tot de rechter in eerste aanleg. 
 6. Hoger beroep tegen de eindbeschikking van de rechter in eerste 
aanleg staat alleen open voor de aanvrager van de verklaring en voor 
de ambtenaar van de burgerlijke stand binnen zes weken na de dag van 
de in het zevende lid voorgeschreven verzending van het afschrift van 
de beschikking. 
 7. In elke instantie beslist de rechter, gehoord het openbaar mi-
nisterie, zo spoedig mogelijk; de griffier zendt onverwijld bij aange-
tekende brief een afschrift van de eindbeschikking aan de aanvrager en 
aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. 
 8. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van de in het eerste 
lid genoemde Overeenkomst worden de in het eerste lid van dat artikel 
bedoelde onveranderlijke vermeldingen op de verklaring bovendien ge-
drukt in de Engelse en Spaanse taal. 
 
 TWEEDE AFDELING 
  

Van de formaliteiten welke de voltrekking van het  
huwelijk moeten voorafgaan 

  
 Artikel 99 
  
 Alle personen die met elkander een huwelijk willen aangaan moeten 
daarvan aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand der 
woonplaats van een der partijen. 
 
 Artikel 100 
  
 Deze aangifte zal, hetzij in persoon hetzij bij zodanige ge-
schriften geschieden, waaruit van het voornemen der aanstaande echt-
genoten met genoegzame zekerheid kan blijken, waarvan een akte door de 
ambtenaar van de burgerlijke stand zal worden opgemaakt. 
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 Artikel 101 
  
 1. Voor het voltrekken van het huwelijk geschiedt daarvan door de 
zorg van de ambtenaar van de burgerlijke stand afkondiging door middel 
van aanplakking van een door deze ambtenaar opgemaakt geschrift van 
het gebouw waar de huwelijken gewoonlijk worden voltrokken en wel op 
zaterdag. Het geschrift zal gedurende tien dagen aangeplakt blijven. 
 2. Dit geschrift zal bevatten: 
a. de namen, voornamen, de ouderdom, het beroep en de woonplaats der 

aanstaande echtgenoten, en indien dezelve reeds vroeger getrouwd 
zijn geweest, de namen van hun vorige echtgenoten; 

b. de dag, de plaats en het uur, waarop de afkondiging geschiedt. 
 3. Het geschrift wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand 
ondertekend. 
 
 Artikelen 102 en 103 
 (vervallen) 
  
 Artikel 104 
 
 Indien een minderjarige een huwelijk wenst aan te gaan, onder-
zoekt de ambtenaar van de burgerlijke stand van welke personen daartoe 
de toestemming wordt vereist. Voorts onderzoekt hij, of de min-
derjarige onder toezicht is gesteld, dan wel voorlopig aan de voog-
dijraad is toevertrouwd; blijkt dit het geval, dan verwittigt hij de 
rechter in eerste aanleg, onderscheidenlijk de voogdijraad, onverwijld 
van het voorgenomen huwelijk. 
 
 Artikel 105 
  
 1. Hij die wenst te hertrouwen en de voogdij heeft over kinderen 
uit een vorig huwelijk, is verplicht in tegenwoordigheid van de toe-
ziende voogd een beschrijving van het vermogen van die kinderen op te 
maken, of tezamen met de toeziende voogd schriftelijk te verklaren dat 
die kinderen geen vermogen hebben. 
 2. De boedelbeschrijving of de verklaring moet tegen ontvangst-
bewijs worden ingeleverd ter griffie van het gerecht in eerste aanleg. 
 3. Aan deze verplichting moet voor het huwelijk worden voldaan, 
tenzij de rechter in eerste aanleg uitstel verleent. 
 
 Artikel 106 
  
 Wanneer het huwelijk binnen een jaar, te rekenen van de huwe-
lijksafkondiging niet is voltrokken, zal hetzelve niet voltrokken mo-
gen worden, dan nadat alvorens wederom een nieuwe afkondiging zal ge-
daan zijn. 
 
 Artikel 107 
 
 1. Trouwbeloften geven geen rechtsvordering tot het aangaan des 
huwelijks, noch tot vergoeding van kosten, schade en interesten, uit 
hoofde der niet-vervulling van de beloften; alle bedingen tot scha-
deloosstelling te dezer zake zijn nietig. 
 2. Wanneer echter de aangifte des huwelijks bij de ambtenaar van 
de burgerlijke stand gevolgd is, kan zulks grond opleveren tot het 
vorderen van vergoeding van kosten, schade en interesten, uit hoofde 
der werkelijke verliezen welke de ene partij door de weigering der an-
dere in haar goederen mocht hebben geleden, zonder dat daarbij enige 
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winstderving zal kunnen in aanmerking komen. 
 3. Deze rechtsvordering verjaart door verloop van achttien maan-
den, te rekenen van de huwelijksafkondiging. 
 
 DERDE AFDELING 
 
 Stuiting van het huwelijk 
  
 Artikel 108 
  
 Een huwelijk kan worden gestuit, wanneer partijen niet de ver-
eisten in zich verenigen om een huwelijk aan te gaan, of wanneer de 
vereiste huwelijksafkondiging niet heeft plaats gehad. 
 
 Artikel 109 
 
 1. Bevoegd tot stuiting zijn bloedverwanten in de rechte lijn, 
broeders, zusters, voogden, toeziende voogden, curatoren en toeziende 
curatoren van een der aanstaande echtgenoten. 
 2. De in het eerste lid genoemde personen zijn ook bevoegd een 
huwelijk te stuiten, wanneer de andere aanstaande echtgenoot onder cu-
ratele staat en het huwelijk klaarblijkelijk het ongeluk zou ver-
oorzaken van de partij waarvan zij bloedverwant, voogd, toeziende 
voogd, curator of toeziende curator zijn. 
 
 Artikel 110 
 
 Een man wiens huwelijk door echtscheiding is ontbonden of nietig 
verklaard is, kan het huwelijk van zijn voormalige echtgenote stuiten, 
wanneer deze in strijd met de wet een nieuw huwelijk voor het ver-
strijken van de daartoe gestelde termijn wil aangaan. 
 
 Artikel 111 
 
 Hij die met een der partijen door huwelijk verbonden is, kan op 
grond van het bestaan van dat huwelijk een nieuw aan te gaan huwelijk 
stuiten. 
 
 Artikel 112 
 
 1. Het openbaar ministerie is verplicht een voorgenomen huwelijk 
te stuiten, indien het met een der in de artikelen 76 tot en met 83 
omschreven huwelijksbeletselen bekend is. 
 2. Het openbaar ministerie is bevoegd het huwelijk te stuiten van 
een minderjarige die onder toezicht is gesteld of voorlopig aan de 
voogdijraad is toevertrouwd, indien het belang van die minderjarige 
zich tegen het aangaan van het huwelijk verzet; daarbij kan het belang 
dat de wederpartij bij het huwelijk heeft, mede in aanmerking worden 
genomen. 
 Artikel 113 
 
 De stuiting geschiedt door betekening van een akte, inhoudende de 
gronden der stuiting, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. 
 
 Artikel 114 
 
    Een stuiting kan worden opgeheven: 
a. op dezelfde wijze als waarop zij is geschied; 
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b. door een verklaring, in persoon afgelegd ten overstaan van de amb-
tenaar van de burgerlijke stand; 

c. door een verklaring, afgelegd ten overstaan van een notaris; 
d. door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis. 
 
 Artikel 115 
 
 1. Het huwelijk mag niet worden voltrokken voordat de stuiting 
bij akte of bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis is opgeheven. 
 2. Mocht het huwelijk desniettemin voltrokken zijn voordat de 
stuiting is opgeheven, dan kan het geding ter zake van de stuiting 
worden voortgezet, en wordt het huwelijk nietig verklaard, indien de 
rechter de gegrondheid der stuiting aanvaardt. 
 
 Artikel 116 
 
 Een ambtenaar van de burgerlijke stand, aan wie het bestaan van 
een der in de artikelen 76 tot en met 83 omschreven huwelijksbeletsels 
bekend is, mag niet tot een huwelijksvoltrekking medewerken of een hu-
welijksafkondiging doen, ook al zou geen stuiting hebben plaats gehad. 
 
 Artikel 117 
 (vervallen) 
 
 Artikel 118 
  
 Wanneer de stuiting is afgewezen, zullen de opposanten, met uit-
zondering nochtans van bloedverwanten in de opgaande en nederdalende 
linie, en van het openbaar ministerie, tot vergoeding van kosten, 
schade en interesten kunnen worden verwezen. 
 
 Artikel 119 
  
 1. Wanneer er stuiting van een huwelijk plaats heeft, zal het aan 
de ambtenaar van de burgerlijke stand niet geoorloofd zijn hetzelve te 
voltrekken, dan nadat aan hem zal zijn terhandgesteld een vonnis in 
kracht van gewijsde gegaan, of een authentieke akte, waarbij de stui-
ting is opgeheven, op straffe van vergoeding van kosten, schade en in-
teresten. 
 2. Wanneer het huwelijk mocht zijn voltrokken voordat de stuiting 
is opgeheven, zal het geding ter zake dier stuiting kunnen worden 
voortgezet, en het huwelijk worden nietigverklaard, bijaldien de eis 
aan de opposant is toegewezen. 
 
 VIERDE AFDELING 
  
 Van de voltrekking des huwelijks 
  
 Artikel 120 
  
 Alvorens tot de voltrekking van het huwelijk gelegenheid te ge-
ven, doet de ambtenaar van de burgerlijke stand zich ter hand stellen: 
a. de geboorteakte van ieder der aanstaande echtgenoten; 
b. een akte van huwelijkstoestemming, gegeven door hen wier toestem-

ming tot het huwelijk noodzakelijk is. De akte van huwelijkstoe-
stemming wordt door een ambtenaar van de burgerlijke stand of door 
een notaris opgemaakt. De toestemming kan ook bij de huwelijksakte 
worden gegeven. Is de toestemming door de rechter of de minister 
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van Justitie verleend, dan wordt diens beschikking overgelegd; 
c. de akte waaruit blijkt van de tussenkomst van de rechter in eerste 

aanleg in de gevallen waarin die vereist wordt; 
d. een akte van overlijden van allen die hun toestemming tot het huwe-

lijk hadden moeten geven, als zij in leven waren geweest; 
e. in geval van tweede of verder huwelijk, bewijsstukken, aantonende 

dat het vorige huwelijk geen beletsel voor een nieuw huwelijk ople-
vert, en in geval hij die wil hertrouwen de voogdij over kinderen 
uit een vorig huwelijk heeft, het ontvangstbewijs of de beschikking 
bedoeld in artikel 105, tweede en derde lid; 

f. het bewijs, dat de huwelijksafkondiging zonder stuiting is afge-
lopen of wel dat een gedane stuiting is opgeheven; 

g. het bewijs van de bij landsbesluit verleende ontheffing of ver-
gunning, in geval deze is vereist; 

h. indien een beschikking als bedoeld in artikel 123 of een vrij-
stelling krachtens artikel 124 is verkregen, ook deze; 

i. in het geval van artikel 300, het daarin vermelde exploit. 
 
 Artikel 121 
  
 1. Degene der aanstaande echtgenoten, die buiten de mogelijkheid 
mocht zijn om zijn geboorteakte, in artikel 120, onderdeel a, vereist, 
te vertonen, zal zulks kunnen aanvullen door een akte van bekendheid, 
afgegeven door een openbaar ambtenaar, op de verklaring van twee ge-
tuigen van het mannelijk of vrouwelijk geslacht, bloedverwanten of 
geen bloedverwanten zijnde. 
 2. Deze verklaring zal inhouden de vermelding van de plaats, en, 
zo na mogelijk, van het tijdstip van geboorte, mitsgaders de oorzaken 
die beletten om een akte daarvan over te leggen. 
 3. Het gebrek ener geboorteakte zal ook kunnen worden verholpen, 
hetzij door een dergelijke doch beëdigde verklaring, afgelegd door de 
getuigen welke bij de voltrekking des huwelijks moeten tegenwoordig 
zijn, of wel door een bij de ambtenaar van de burgerlijke stand afge-
legde beëdigde verklaring van de aanstaande echtgenoot, houdende dat 
hij zich geen geboorteakte of akte van bekendheid kan verschaffen. 
 4. In de huwelijksakte zal van de ene of andere dier verklaringen 
worden melding gemaakt. 
 
 Artikel 122 
  
 Indien partijen buiten de mogelijkheid zijn om de akten van over-
lijden, bij artikel 120, onderdeel d, vermeld, in te leveren, zal dat 
gebrek op dezelfde wijze als in het geval van artikel 121 kunnen wor-
den verholpen. 
 
 Artikel 123 
  
 1. Indien de ambtenaar van de burgerlijke stand weigert de af-
kondiging van een huwelijk te doen geschieden of, behoudens het geval 
van stuiting, tot de voltrekking ervan gelegenheid te geven, kunnen 
partijen zich bij verzoekschrift wenden tot de rechter in eerste aan-
leg. 
 2. Hoger beroep tegen de eindbeschikking van de rechter in eerste 
aanleg staat alleen open voor de partijen en voor de ambtenaar van de 
burgerlijke stand binnen drie weken na de dag van de in het derde lid 
voorgeschreven verzending van het afschrift van de beschikking. 
 3. In elke instantie beslist de rechter, gehoord het openbaar mi-
nisterie, zo spoedig mogelijk; de griffier zendt onverwijld bij aange-
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tekende brief een afschrift van de eindbeschikking aan de partijen en 
aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. 
 
 Artikel 124 
  
 1. Het huwelijk zal niet mogen worden voltrokken voor de tiende 
dag na die der afkondiging, die dag zelf niet daaronder begrepen. 
 2. Bij landsbesluit of door de ambtenaren welke bij landsbesluit 
daartoe zijn aangewezen, kan uit hoofde van gewichtige redenen dispen-
satie worden verleend van de afkondiging en van voorgeschreven wacht-
tijd. 
 3. Van verleende dispensatie geschiedt door de zorg van de ambte-
naar van de burgerlijke stand zo spoedig mogelijk aanplakking aan het 
in artikel 101 bedoelde gebouw. 
 4. In die aanplakking zal melding worden gemaakt van het tijdstip 
waarop de huwelijksvoltrekking zal geschieden of is geschied. 
 
 Artikel 125 
 
 Het huwelijk zal in het openbaar, ten overstaan van de ambtenaar 
van de burgerlijke stand in het daartoe door de minister van Algemene 
Zaken bestemde gebouw, worden voltrokken in tegenwoordigheid van twee 
getuigen, hetzij nabestaanden of vreemden, meerderjarig zijnde, en in 
Aruba gevestigd. 
 
 Artikel 126 
 
 1. Indien een der partijen, uit hoofde van een behoorlijk bewezen 
beletsel, verhinderd wordt zich naar het bedoelde gebouw te begeven, 
zal het huwelijk kunnen worden voltrokken in een bijzonder huis, in 
Aruba gelegen, mits geschiedende in tegenwoordigheid van vier getui-
gen. 
 2. Bij de huwelijksakte zal, in dat geval, worden melding gemaakt 
van de oorzaak, welke daartoe aanleiding heeft gegeven. 
 
 Artikel 127 
 
 De aanstaande echtgenoten zijn verplicht, bij de voltrekking van 
hun huwelijk, in persoon voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te 
verschijnen. 
 
 Artikel 128 
 
 1. Bij landsbesluit kan, uit hoofde van gewichtige redenen, aan 
partijen vergund worden het huwelijk door een bijzondere bij authen-
tieke akte gevolmachtigde te mogen voltrekken. 
 2. Indien de lastgever, voordat het huwelijk voltrokken is, wet-
telijk met een andere persoon mocht zijn in de echt getreden, zal het 
huwelijk, bij een gevolmachtigde voltrokken, als niet geschied be-
schouwd worden. 
 
 Artikel 129 
 
 De aanstaande echtgenoten zullen, ten overstaan van de ambtenaar 
van de burgerlijke stand, en in tegenwoordigheid der getuigen, moeten 
verklaren, dat zij elkander aannemen tot echtgenoten, en dat zij ge-
trouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan de 
huwelijkse staat verbonden zijn. 
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 Artikel 130 
 
 Geen godsdienstige plechtigheden zullen vermogen plaats te heb-
ben, voordat de partijen aan de bedienaar van haar eredienst zullen 
hebben doen blijken, dat het huwelijk ten overstaan van de ambtenaar 
van de burgerlijke stand is voltrokken. 
 
 Artikel 131 
  
 Van de overtredingen tegen de voorschriften van deze titel door 
de ambtenaar van de burgerlijke stand begaan, waartegen bij de arti-
kelen 489 en 490 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba is voorzien, 
neemt de burgerlijke rechter kennis. 
 
 VIJFDE AFDELING 
  
 Van de huwelijken welke buitenslands zijn voltrokken 
  
 Artikel 132 
  
 De huwelijken in een vreemd land aangegaan, hetzij tussen ingeze-
tenen van Aruba hetzij tussen dezen en anderen zijn van waarde, indien 
dezelve voltrokken zijn naar de vorm in dat land gebruikelijk, mits de 
huwelijksafkondiging, volgens de tweede afdeling van deze titel, in 
Aruba, zonder stuiting des huwelijks heeft plaats gehad en de genoemde 
ingezetenen niet hebben gehandeld tegen de bepalingen, in de eerste 
afdeling van deze titel vervat. 
 
 Artikel 133 
  
 Binnen het jaar na de terugkomst der echtgenoten in Aruba zal de 
akte van huwelijksvoltrekking, in een vreemd land aangegaan, in het 
openbaar huwelijksregister moeten worden overgeschreven. 
 
 ZESDE AFDELING 
  
 Van de nietigheid eens huwelijks 
  
 Artikel 134 
  
 De nietigheid eens huwelijks kan alleen door de rechter worden 
uitgesproken. 
 
 Artikel 135 
  
 1. De nietigverklaring van een huwelijk, in strijd met artikel 76 
aangegaan, kan worden gevorderd door degene die met een der echt-
genoten door vroeger huwelijk is verbonden, door de echtgenoten zelf, 
door de bloedverwanten in de opgaande linie, door al degenen die bij 
de verklaring der nietigheid belang hebben en door het openbaar minis-
terie. 
 2. Indien de nietigheid van het vroeger huwelijk wordt staande 
gehouden, zal de bestaanbaarheid of onbestaanbaarheid van dat huwelijk 
vooraf moeten beslist worden. 
 
 Artikel 136 
  
 1. De wettigheid eens huwelijks, zonder de vrije toestemming der 
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beide echtgenoten of ook van een van hen aangegaan, kan alleen worden 
tegengesproken door de echtgenoten, of door degene van hen, wiens toe-
stemming niet vrij is geweest. 
 2. Wanneer er dwaling heeft plaats gehad in de persoon met wie 
men gehuwd is, kan de wettigheid alleen worden betwist door degene der 
echtgenoten, die in dwaling gebracht is. 
 3. In al de gevallen, bij dit artikel voorkomende, is men in de 
eis tot nietigverklaring niet ontvankelijk, wanneer er een aanhoudende 
samenwoning gedurende de tijd van drie maanden heeft plaats gehad, se-
dert dat de echtgenoot zijn volkomen vrijheid bekomen heeft of de dwa-
ling door hem ontdekt is. 
 
 Artikel 137 
  
 1. Wanneer een huwelijk is aangegaan door iemand die, uit hoofde 
van een gebrek aan verstandelijke vermogens, is onder curatele ge-
steld, kan de wettigheid des huwelijks worden betwist door deszelfs 
vader, moeder en andere bloedverwanten in de opgaande linie, broeders, 
zusters, ooms en moeien, mitsgaders door de curator, en eindelijk door 
het openbaar ministerie. 
 2. Na de opheffing der curatele, kan de nietigheid alleen worden 
ingeroepen door de echtgenoot die onder curatele was gesteld, en is 
ook deze daartoe niet ontvankelijk na een samenwoning van zes maanden, 
te rekenen van de intrekking der curatele. 
 
 Artikel 138 
  
 1. Indien een huwelijk is aangegaan door een persoon welke de bij 
artikel 78 vereiste ouderdom niet bereikt had, zal de nietigverklaring 
kunnen worden gevraagd, hetzij door die echtgenoot hetzij door het 
openbaar ministerie. 
 2. De wettigheid des huwelijks zal nochtans niet kunnen worden 
betwist: 
a. wanneer op de dag der rechtsvordering tot nietigverklaring de echt-

genoot of echtgenoten de vereiste ouderdom hebben 
   bereikt; 
b. wanneer de vrouw, de vereiste ouderdom niet hebbende bereikt, voor 

de dag der rechtsvordering zwanger is. 
 
 Artikel 139 
  
 De nietigheid van alle huwelijken, aangegaan met overtreding der 
bepalingen in de artikelen 79, 80, 80a, 81 en 82 vervat, kan worden 
ingeroepen, hetzij door de echtgenoten zelf, hetzij door hun ouders of 
bloedverwanten in de opgaande linie, hetzij door allen die daarbij be-
lang hebben, hetzij eindelijk door het openbaar ministerie. 
 
 Artikel 140 
 
 1. Wanneer een huwelijk is aangegaan zonder de vereiste toe-
stemming van een derde, dan zal de nietigverklaring van het huwelijk 
alleen door die derde kunnen worden gevorderd. 
 2. De rechtsvordering tot nietigverklaring kan door die derde 
niet worden aangevangen, wanneer hij uitdrukkelijk of stilzwijgend het 
huwelijk heeft goedgekeurd of wanneer zes maanden zonder tegenspraak 
van zijn zijde verlopen zijn, sedert het tijdstip waarop hij van het 
huwelijk heeft kennis gedragen. 
 3. Hij die bevoegd is de nietigverklaring te vorderen, wordt ver-
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moed met het huwelijk bekend te zijn geworden, wanneer het hier te 
lande is voltrokken of wanneer het, buitenslands aangegaan, hier te 
lande in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven. 
 
 Artikel 141 
  
 1. De nietigheid van een huwelijk hetwelk niet ten overstaan van 
de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand en in tegenwoordigheid 
van een vereiste get Al getuigen is voltrokken, kan worden ingeroepen 
door de echtgenoten, door de Vader, de moeder en andere bloedverwanten 
in de opgaande linie, mitsgaders door de voogd, de toeziende voogd en 
door allen die daarbij belang hebben, en eindelijk door het openbaar 
ministerie. 
 2. In geval van overtreding van artikel 125, voor zoveel de 
hoedanigheid der getuigen betreft, is het huwelijk niet noodwendig 
nietig, maar zal de rechter naar de omstandigheden beslissen. 
 3. Wanneer er uiterlijk bezit van de huwelijke staat aanwezig is, 
en er een akte van huwelijksvoltrekking, ten overstaan van een ambte-
naar van de burgerlijke stand verleden, vertoond wordt, zijn de echt-
genoten niet ontvankelijk om, ten gevolge van dit artikel, de nietig-
heid des huwelijks te vragen. 
 
 Artikel 142 
  
 In al de gevallen waarin overeenkomstig de artikelen 135, 139 en 
141 een rechtsvordering tot nietigverklaring kan worden aangevangen 
door degenen die daarbij belang hebben, kan zulks niet geschieden door 
de bloedverwanten in de zijlinie, door kinder en uiteen ander huwelijk 
geboren, of door vreemden, zolang de echtgenoten beide in leven zijn; 
doch alleenlijk wanneer zij daarbij een reeds verkregen en dadelijk 
belang hebben. 
 
 Artikel 143 
  
 Na de ontbinding van het huwelijk, is het openbaar ministerie 
niet ontvankelijk de nietigheid daarvan te vragen. 
 
 Artikel 144 
  
 1. De nietigverklaring van het huwelijk werkt, zodra het vonnis 
in kracht van gewijsde is gegaan; zij werkt terug tot het tijdstip van 
de huwelijksvoltrekking. 
 2. Nochtans mist het vonnis terugwerkende kracht en heeft het 
hetzelfde gevolg als een echtscheiding: 
a. ten aanzien van de kinder en der echtgenoten, 
b. ten aanzién van de te goeder trouw zijnde echtgenoot; deze kan ech-

ter niet op een gemeenschap van goederen aanspraak maken, wanneer 
het huwelijk wegens het bestaan van een vroeger huwelijk is nietig 
verklaard; 

c. ten aanzien van andere personen dan de echtgenoten en hun wettige 
kinder en, voor zover zij te goeder trouw voor de inschrijving der 
nietigverklaring rechten hebben verkregen. 

   3. Een huwelijk hetwelk nietigverklaard is, heeft niettemin al 
deszelfs burgerlijke gevolgen, zowel ten opzichte der echtgenoten als 
van de kinder en, wanneer hetzelve te goeder trouw door beide de echt-
genoten is aangegaan. 
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 Artikelen 145 tot en met 147 
 (vervallen) 
  
 Artikel 148 
  
 1. Geen huwelijk is nietig in geval van overtreding der bepa-
lingen van de artikelen 83, 91, 95, 101 en 124, of indien, buiten het-
geen bij artikel 126 is voorgeschreven, het huwelijk niet openlijk in 
het daartoe bestemde gebouw is voltrokken geworden of in geval van 
overtreding van het voorschrift van artikel 132 betreffende de huwe-
lijksafkondiging. 
 2. In die gevallen is de bepaling van artikel 131 op de ambte-
naren van de burgerlijke stand toepasselijk. 
 
 Artikel 148a 
  
 De nietigverklaring van een huwelijk wordt op vordering van het 
openbaar ministerie bij de rechter die de nietigverklaring heeft uit-
gesproken, door de ambtenaar van de burgerlijke stand ingeschreven in 
de lopende huwelijksregisters met overeenkomstige toepassing van het 
eerste lid van artikel 40. Van die inschrijving wordt melding gemaakt 
op de kant der huwelijksakte. 
 

ZEVENDE AFDELING 
  
 Van het bewijs van het bestaan des huwelijks 
  
 Artikel 149 
  
 Het bestaan van een in Aruba gesloten huwelijk kan niet anders 
worden bewezen dan door de huwelijksakte, behoudens in de gevallen bij 
de volgende artikelen voorzien. 
 
 Artikel 150 
  
 Heeft het huwelijksregister niet bestaan of is het verloren ge-
gaan of ontbreekt daaraan de huwelijksakte, dan kan het huwelijk door 
getuigen of bescheiden worden bewezen, mits er een uiterlijk bezit van 
de huwelijkse staat aanwezig is. 
 
 Artikel 151 
  
 Wordt in een geding de wettigheid betwist van een kind dat ui-
terlijk bezit van zijn staat heeft, dan levert het feit dat de ouders 
openlijk als man en vrouw hebben geleefd, voldoende bewijs van het hu-
welijk op. 
 
 VIJFDE TITEL 
  
 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 
  
 Artikel 152 
 
 Echtgenoten zijn elkander getrouwheid, hulp en bijstand ver-
schuldigd. Zij zijn verplicht elkander het nodige te verschaffen. 
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 Artikel 153 
  
 Echtgenoten zijn jegens elkander verplicht hun kinder en te ver-
zorgen en op te voeden. 
 
 Artikel 154 
  
 1. Echtgenoten zijn jegens elkander tot samenwoning verplicht, 
tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. 
 2. De plaats van de samenwoning wordt in onderling overleg vast-
gesteld en bij gebreke van overeenstemming door de man. De vrouw be-
paalt nochtans de plaats van de samenwoning, wanneer de man onder cu-
ratele staat, zich niet dienaangaande kan of wil verklaren of wanneer 
uitsluitend of hoofdzakelijk door de arbeid van de vrouw in de behoef-
ten van het gezin wordt voorzien. 
 3. Heeft een echtgenoot overeenkomstig het tweede lid een besluit 
genomen, dat ernstige gevaren oplevert voor de zedelijke of geestelij-
ke belangen van gezinsleden of voor hun gezondheid, dan kan de andere 
echtgenoot zich tot de rechter in eerste aanleg wend en met het ver-
zoek die beslissing teniet te doen. 
 
 Artikel 155 
 
 1. De kosten der huishouding, daaronder begrepen de kosten der 
verzorging en opvoeding van de kinderen, komen ten taste van het geme-
ne ink omen der echtgenoten en, voor zover dit ontoereikend is, ten 
taste van hun eigen inkomens in evenredigheid daarvan; voor zover de 
inkomens ontoereikend zijn, komen deze kosten ten laste van het gemene 
vermogen en, voor zover ook dit ontoereikend is, ten taste van de ei-
gen vermogens naar evenredigheid daarvan. Een en ander geldt niet voor 
zover bijzondere omstandigheden zich er tegen verzetten. 
 2. De echtgenoten zijn jegens elkander verplicht dienovereenkom-
stig tot de bestrijding van de in het eerste lid bedoelde uitgaven bij 
te dragen uit de onder hun bestuur staande goederen, voor zover niet 
bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten. 
 3. Bij huwelijkse voorwaarden kan een van het eerste en tweede 
lid afwijkende regeling worden getroffen. 
 4. Geschillen tussen de echtgenoten omtrent de toepassing van het 
eerste tot en met het derde lid, worden door de rechter in eerste aan-
leg op verzoek van beiden of een van hen beslist. 
 5. Op verzoek van beide of van een der echtgenoten kan de rechter 
in eerste aanleg een gegeven beschikking of een bij huwelijkse voor-
waarden getroffen regeling wijzigen op grond van veranderde om-
standigheden. 
 6. Wanneer de echtgenoten niet samenwonen en dit te wijten is aan 
onredelijk gedrag van een der echtgenoten, treedt voor de in het twee-
de lid omschreven verplichtingen in de plaats de verplichting van die 
echtgenoot om aan de andere echtgenoot een bedrag voor diens levenson-
derhoud uit te keren, onverminderd beider verplichting om bij te dra-
gen in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Bij het 
vaststellen van de uitkering wordt het bestaan van een regeling als in 
het derde lid bedoeld, mede in aanmerking genomen. 
 
 Artikel 156 
  
 1. De ene echtgenoot is naast de andere voor het geheel aan-
sprakelijk voor de door deze ten behoeve van de gewone gang van de 
huishouding aangegane verbintenissen, met inbegrip van die welke 
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voortvloeien uit de door hem als werkgever ten behoeve van de huis-
houding aangegane arbeidsovereenkomsten. 
 2. De man is verplicht aan zijn vrouw die met hem samenwoont, ten 
behoeve van de gewone gang van de huishouding voldoende gelden ter be-
schikking te stellen; wonen echtgenoten in onderling overleg niet sa-
men, dan is de man verplicht aan zijn vrouw voldoende gelden ter be-
schikking te stellen ten behoeve van de gewone gang van haar huishou-
ding. 
 3. Hij mag daarbij rekening houden met het bedrag dat de vrouw 
uit de onder haar bestuur staande goederen voor dit doel dient te be-
stemmen. 
 4. Geschillen tussen de echtgenoten omtrent een en ander worden 
door de rechter in eerste aanleg op verzoek van beiden of een van hen 
beslist. Op gelijke wijze als zij is tot stand gekomen, kan bij veran-
derde omstandigheden een gegeven beschikking worden gewijzigd. 
 
 Artikel 157 
  
 1. De rechter in eerste aanleg kan, wanneer daartoe gegronde re-
denen bestaan, op verzoek van een echtgenoot bepalen dat deze niet 
aansprakelijk zal zijn voor de door de andere echtgenoot in het ver-
volg aangegane verbintenissen als bedoeld in het eerste lid van ar-
tikel 156. Wordt een zodanig verzoek van de man toegewezen, dan kan de 
rechter in eerste aanleg tevens bepalen, dat de man niet meer ver-
plicht is aan zijn vrouw overeenkomstig het tweede lid van artikel 156 
gelden ter beschikking te stellen. De rechter in eerste aanleg kan ge-
lasten, dat zijn beschikking uitvoerbaar is bij voorraad, niettegen-
staande hogere voorzieningen. 
 2. Een overeenkomstig dit artikel gegeven rechterlijke beschik-
king kan bij veranderde omstandigheden op gelijke wijze als zij is tot 
stand gekomen, worden gewijzigd of opgeheven. 
 3. De beschikking kan aan derden die van haar bestaan onkundig 
waren, slechts worden tegengeworpen, indien zij ingeschreven was in 
het huwelijksgoederenregister, aangewezen in artikel 188, en na de in-
schrijving veertien dagen waren verlopen. 
 4. In de beschikking kan worden bepaald dat zij bovendien moet 
worden bekend gemaakt op een door de rechter te bepalen wijze. In dat 
geval werkt de beschikking ten nadele van derden die daarvan onkundig 
waren, ook niet voor deze bekendmaking. 
 
 Artikel 158 
  
 1. Indien echtgenoten een gemeenschappelijke huishouding hebben, 
kan de ene echtgenoot slechts met medewerking van de andere echtgenoot 
zaken die kennelijk ten behoeve van de huishouding strekken, op afbe-
taling kopen; beide echtgenoten zijn voor het geheel aansprakelijk. 
Betreft het een overeenkomst die schriftelijk moet worden aangegaan, 
en werkt een echtgenoot niet zelf tot de akte mede, dan is diens 
schriftelijke volmacht vereist. 
 2. Indien een echtgenoot afwezig is, in de onmogelijkheid ver-
keert zijn wil te verklaren of zijn medewerking weigert, kan de rech-
ter in eerste aanleg de andere echtgenoot op diens verzoek tot het 
aangaan van een koop op afbetaling machtigen. 
 
 Artikel 159 
  
 1. Een echtgenoot behoeft de toe stemming van de andere echtge-
noot voor de volgende rechtshandelingen: 
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a. overeenkomsten tot vervreemding, bezwaring of ingebruikgeving en 
handelingen tot beëindiging van het gebruik van een door de echt-
genoten tezamen of door de andere echtgenoot alleen bewoonde woning 
of van zaken die bij een zodanige woning of tot inboedel daarvan 
behoren. Onder inboedel wordt hier verstaan het geheel van het 
huisraad en de tot stoffering en meubilering van de woning dienende 
roerende zaken, met uitzondering van boekerijen en verzamelingen 
van voorwerpen van kunst, wetenschap of geschiedkundige aard; 

b. giften, met uitzondering van de gebruikelijke, niet-bovenmatige; 
c. overeenkomsten waarbij hij, anders dan in de uitoefening van een 

beroep of bedrijf, zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar ver-
bindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheid-
stelling voor een schuld van een derde verbindt. 

 2. Is de andere echtgenoot afwezig of in de onmogelijkheid zijn 
wil te verklaren of weigert hij zijn toe stemming, dan kan de be-
slissing van de rechter in eerste aanleg worden ingeroepen. 
 
 Artikel 160 
 
 1. Heeft een echtgenoot een rechtshandeling in strijd met artikel 
159 verricht, dan kan de andere echtgenoot haar door een tot de weder-
partij bij die handeling gerichte verklaring vernietigen en de uit de 
nietigheid voortvloeiende rechtsvorderingen instellen, tenzij de we-
derpartij te goeder trouw was en de rechtshandeling niet een gift was. 
Rechten door derden te goeder trouw anders dan om niet verkregen, wor-
den nochtans geëerbiedigd. 
 2. De bevoegdheid van de andere echtgenoot tot vernietiging van 
de handeling vervalt na verloop van een hem door een onmiddellijk be-
langhebbende daartoe gestelde redelijke termijn en in ieder geval een 
jaar nadat de handeling te zijner kennis is gekomen. 
 
 Artikel 161 
 
 1. Wanneer een der echtgenoten door afwezigheid of een andere 
oorzaak in de onmogelijkheid verkeert zijn goederen of de goederen der 
gemeenschap te besturen of in ernstige mate tekortschiet in het be-
stuur van de goederen der gemeenschap, kan de rechter in eerste aanleg 
op verzoek van de andere echtgenoot aan deze het bestuur over die goe-
deren of een deel daarvan met uitsluiting van eerstgenoemde echtgenoot 
opdragen. De rechter beslist niet dan na verhoor of behoorlijke oproep 
van beide echtgenoten en, zo eerstgenoemde echtgenoot een vertegen-
woordiger heeft aangesteld, ook van deze. De rechter kan bij de op-
dracht nadere regelen stellen omtrent het bestuur. 
 2. Artikel 157, tweede, derde en vierde lid, is van overeenkom-
stige toepassing. 
 
 Artikel 162 
 
 Wanneer de ene echtgenoot het bestuur van zijn goederen aan de 
andere echtgenoot overlaat, of wanneer de rechter het bestuur van die 
goederen aan de andere echtgenoot heeft opgedragen, is laatstgenoemde 
als een lasthebber voor het door hem gevoerde bestuur aansprakelijk 
met inachtneming van de bijzondere verhoudingen tussen de echtgenoten 
en de aard van de goederen. 
 
 Artikel 163 
 
 Is aan een derde niet kenbaar wie van de echtgenoten bevoegd is 
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een roerende zaak of een recht aan toonder te besturen, dan mag hij de 
echtgenoot die de zaak of het papier aan toonder onder zich heeft, be-
voegd achten. 
 
 Artikel 164 
 
 Deze titel is niet van toepassing op van tafel en bed gescheiden 
echtgenoten. 
 
 ZESDE TITEL 
  
 De wettelijke gemeenschap van goederen 
  
 EERSTE AFDELING 
  
 Algemene bepalingen 
  
 Artikel 165 
  
 Van het ogenblik der voltrekking van het huwelijk bestaat tussen 
de echtgenoten van rechtswege algehele gemeenschap van goederen, voor 
zover daarvan bij huwelijkse voorwaarden niet is afgeweken. 
 
 Artikel 166 
  
 1. De gemeenschap omvat, wat haar baten betreft, alle tegenwoor-
dige en toekomstige goederen der echtgenoten, met uitzondering van 
goederen ten aanzien waarvan bij uiterste wilsbeschikking van de erf-
later of bij de gift is bepaald dat zij buiten de gemeenschap vallen. 
   2. Zij omvat, wat haar lasten betreft, alle schulden van ieder 
der echtgenoten. 
   3. Goederen en schulden, die aan een der echtgenoten op enigerlei 
bijzondere wijze verknocht zijn, vallen slechts in de gemeenschap voor 
zover die verknochtheid zich hiertegen niet verzet. 
  

Artikel 167 
  
 1. Voor een schuld van een echtgenoot, die in de gemeenschap is 
gevallen, kunnen zowel de goederen der gemeenschap als zijn eigen goe-
deren worden uitgewonnen. 
 2. De echtgenoot uitwiens eigen goederen een schuld der gemeen-
schap is voldaan, heeft deswege recht op vergoeding uit de goederen 
der gemeenschap. 
 
 Artikel 168 
  
 1. Ook voor een schuld van een echtgenoot, die niet in de ge-
meenschap is gevallen, kunnen de goederen der gemeenschap worden uit-
gewonnen, tenzij de andere echtgenoot eigen goederen van eerstgenoemde 
aanwijst, die voldoende verhaal bieden. Goederen waarover een rechts-
geschil bestaat of die buiten Aruba zijn gelegen, komen niet voor aan-
wijzing in aanmerking. 
 2. De echtgenoot wiens niet in de gemeenschap gevallen schuld uit 
goederen der gemeenschap is voldaan, is deswege gehouden tot vergoe-
ding aan de gemeenschap. 
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 TWEEDE AFDELING 
  
 Het bestuur van de gemeenschap 
  
 Artikel 169 
  
 1. Een goed der gemeenschap staat onder het bestuur van de echt-
genoot van wiens zijde het in de gemeenschap is gevallen, voor zover 
niet de echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden anders zijn overeenge-
komen of de rechter met toepassing van artikel 161 anders heeft be-
paald. Het bestuur houdt de bevoegdheid in om met betrekking tot dat 
goed daden van beheer en van beschikking te verrichten. 
 2. Is een goed der gemeenschap met toe stemming, verleend door de 
echtgenoot onder wiens bestuur het stond, dienstbaar aan een beroep of 
bedrijf van de andere echtgenoot, dan berust het bestuur van dat goed, 
voor zover het handelingen betreft die als normale uitoefening van dat 
beroep of bedrijf zijn te beschouwen, bij laatstgenoemde echtgenoot en 
voor het overige bij de echtgenoten gezamenlijk. Een verleende toe 
stemming geldt voor de gehele duur van het beroep of bedrijf, tenzij 
de echtgenoten anders overeenkomen, doch de rechter in eerste aanleg 
kan de dienstbaarheid op verzoek van een echtgenoot te allen tijde we-
gens gegronde redenen beëindigen. 
 
 Artikel 170 
  
 1. Een bestuurshandeling die door een echtgenoot in strijd met 
artikel 169 is verricht, heeft, behoudens de bevoegdheid van de andere 
echtgenoot om haar te vernietigen, dezelfde gevolgen als wanneer zij 
met diens medewerking was verricht. 
 2. De andere echtgenoot kan de handeling door een tot de weder-
partij bij die handeling gerichte verklaring vernietigen en de uit de 
nietigheid voortvloeiende rechtsvorderingen instellen, tenzij de han-
deling als een daad van gewoon beheer was te beschouwen of de weder-
partij te goeder trouw was. Rechten door derden te goeder trouw anders 
dan om niet verkregen, worden nochtans geëerbiedigd. 
 3. De bevoegdheid van de andere echtgenoot tot vernietigen van de 
handeling vervalt na verloop van een hem door een onmiddellijk belang-
hebbende daartoe gestelde redelijke termijn, en in ieder geval een 
jaar nadat de handeling te zijner kennis is gekomen. 
 
 DERDE AFDELING 
  
 Ontbinding van de gemeenschap 
  
 Artikel 171 
  
 De gemeenschap wordt van rechtswege ontbonden: 
a. door het eindigen van het huwelijk; 
b. door scheiding van tafel en bed; 
c. door een vonnis dat de gemeenschap opheft; 
d. door opheffing bij latere huwelijkse voorwaarden. 
 
 Artikel 172 
  
 1. Na de ontbinding van de gemeenschap wordt de gemene boedel bij 
helfte tussen de man en de vrouw of hun erfgenamen verdeeld. 
 2. De regelen die zijn vastgesteld in de Zestiende Titel van het 
Tweede Boek, handelende van boedelscheiding, zijn op de verdeling toe-
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passelijk. 
 
 Artikel 173 
  
 Na de ontbinding der gemeenschap heeft ieder der echtgenoten de 
bevoegdheid de te zijnen gebruike strekkende kleren en kleinodiën, 
alsmede zijn beroeps- en bedrijfsmiddelen en de papieren en gedenk-
stukken tot zijn familie behorende, tegen de geschatte prijs over te 
nemen. 
 
 Artikel 174 
  
 1. Na ontbinding van de gemeenschap blijft ieder der echtgenoten 
voor het geheel aansprakelijk voor de gemeenschapsschulden waarvoor 
hij voordien aansprakelijk was. Voor andere schulden van de gemeen-
schap is hij voor de helft aansprakelijk. 
 2. De echtgenoot die een schuld der gemeenschap voor meer dan de 
helft voldoet, heeft voor het meerdere verhaal tegen de andere echtge-
noot. 
 
 Artikel 175 
 
 1. Ieder der echtgenoten heeft het recht van de gemeenschap af-
stand te doen; alle daarmede strijdige overeenkomsten zijn nietig. 
 2. Het deel der gemeenschap waarvan afstand wordt gedaan, wage 
aan bij het deel van de andere echtgenoot. 
 3. De echtgenoot die de afstand heeft gedaan, kan uit de ge-
meenschap niets terugvorderen dan alleen zijn bed met bijbehorend bed-
degoed en de kleren die hij voor zijn persoonlijk gebruik nodig heeft. 
Hij kan de papieren en gedenkstukken, tot zijn familie behorende, te-
gen de geschatte prijs overnemen. 
 4. Door deze afstand wordt hij ontheven van de aansprakelijkheid 
en de draagplicht voor schulden der gemeenschap, waarvoor hij voor de 
ontbinding der gemeenschap niet aansprakelijk was. 
 5. Hij blijft aansprakelijk voor de schulden der gemeenschap, 
waarvoor hij voor de ontbinding der gemeenschap aansprakelijk was. In-
dien hij een schuld waarvoor beide echtgenoten voor de ontbinding der 
gemeenschap voor het geheel aansprakelijk waren, voor meer dan de 
helft heeft voldaan, heeft hij voor het meerdere verhaal tegen de an-
dere echtgenoot. 
 6. Indien de andere echtgenoot een schuld der gemeenschap, waar-
voor hij voor de ontbinding der gemeenschap niet aansprakelijk was, 
geheel of ten dele heeft voldaan, heeft hij deswege verhaal tegen de 
echtgenoot die de afstand heeft gedaan. Heeft hij een schuld waarvoor 
beide echtgenoten voor de ontbinding der gemeenschap voor het geheel 
aansprakelijk waren, voor meer dan de helft voldaan, dan heeft hij 
voor het meerdere verhaal tegen de echtgenoot die de afstand heeft ge-
daan. 
 
 Artikel 176 
  
 1. De echtgenoot die van het bij artikel 175 omschreven voorrecht 
wil gebruik maken, is verplicht binnen drie maanden na de ontbinding 
der gemeenschap een akte van afstand te doen inschrijven in het huwe-
lijksgoederenregister, aangewezen in artikel 188, op verbeurte van dit 
voorrecht. 
 2. Indien de gemeenschap door de dood van de andere echtgenoot 
wordt ontbonden, begint de termijn van drie maanden te lopen op de dag 
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waarop de echtgenoot die van het voorrecht wil gebruik maken, van dat 
overlijden kennis heeft genomen. Indien de gemeenschap door opheffing 
of door scheiding van tafel en bed is ontbonden, eindigt de termijn 
drie maanden nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. 
 
 Artikel 177 
  
 1. De erfgenamen van een echtgenoot door wiens overlijden de ge-
meenschap is ontbonden of die binnen de in artikel 176 gestelde ter-
mijn is overleden zonder afstand te hebben gedaan, zijn ieder voor hun 
aandeel bevoegd op de in artikel 176 omschreven wijze afstand te doen 
binnen drie maanden nadat zij met het overlijden bekend zijn geworden. 
 2. De aanspraak van de echtgenoot tot terugvordering van zijn 
bed, beddegoed, en kleren uit de gemeenschap kan niet worden overge-
dragen en gaat ook niet over op zijn erfgenamen. 
 
 Artikel 178 
  
 De rechter in eerste aanleg kan de voor de inschrijving gestelde 
termijn voor de afloop daarvan een of meer malen op grond van bijzon-
dere omstandigheden verlengen. 
 
 Artikel 179 
  
 1. De echtgenoot of zijn erfgenaam, die zich de goederen der ge-
meenschap heeft aangetrokken, of goederen daarvan heeft weggemaakt of 
verduisterd, kan geen afstand meer doen. Daden van dagelijks bestuur 
of tot behoud van de goederen brengen dit gevolg niet teweeg. 
 2. Hij die na gedane afstand goederen der gemeenschap wegmaakt of 
verduistert, verliest de bevoegdheid artikel 175, vierde lid, in te 
roepen. 
 
 Artikel 180 
  
 1. Afstand van de gemeenschap, door een echtgenoot of een erf-
genaam van een echtgenoot gedaan, nadat door de andere echtgenoot of 
een of meer van diens erfgenamen afstand werd gedaan, heeft niet de 
gevolgen, omschreven in artikel 175, tweede en derde lid, en verplicht 
hen die tot de gemeenschap gerechtigd zijn, haar te vereffenen. De 
wetsbepalingen betreffende de vereffening van een onder voorrecht van 
boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap zijn zoveel mogelijk van 
overeenkomstige toepassing. 
 2. Indien hij die tot vereffening van de gemeenschap gehouden is, 
na tot het afleggen van de rekening en verantwoording te zijn aange-
maand, in gebreke blijft aan deze verplichting te voldoen, verliest 
hij de bevoegdheid artikel 175, vierde lid, in te roepen. 
 3. De termijn van drie maanden, genoemd in artikel 1062, begint 
met de aanvang van de dag waarop hij aan artikel 176, eerste lid, 
heeft voldaan. De rechter in eerste aanleg kan de termijn op zijn ver-
zoek op grond van bijzondere omstandigheden verlengen; deze verlenging 
kan ook na verloop van de termijn nog worden verzocht. 
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 VIERDE AFDELING 
  
 Opheffing van de gemeenschap bij vonnis 
  
 Artikel 181 
  
 Een echtgenoot kan opheffing van de gemeenschap vorderen, wanneer 
de andere echtgenoot op lichtvaardige wijze schulden maakt, de goede-
ren der gemeenschap verspilt, handelingen verricht, die kennelijk in-
druisen tegen het bestuur van de andere echtgenoot over goederen der 
gemeenschap of zonder redelijke grond weigert de nodige inlichtingen 
te geven omtrent de stand van de goederen der gemeenschap en van de 
daarop verhaalbare schulden en het over die goederen gevoerde bestuur. 
 
 Artikel 182 
 
 1. De eis tot opheffing van de gemeenschap moet openlijk worden 
bekendgemaakt en in het huwelijksgoederenregister, aangewezen in arti-
kel 188, worden ingeschreven. 
 2. De echtgenoot die de opheffing van de gemeenschap vraagt, kan 
tot behoud van zijn recht de maatregelen nemen, die in het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba nader zijn aangegeven. 
 
 Artikel 183 
 
 Het vonnis waarbij de eis tot opheffing van de gemeenschap is 
toegewezen, werkt terug tot de dag, waarop aan het eerste lid van ar-
tikel 182 is voldaan, vanaf welke dag de echtgenoten worden geacht te 
zijn gehuwd met uitsluiting van gemeenschap van goederen, onder al zo-
danige bedingen als het vonnis zal hebben vastgesteld. 
 
 Artikel 184 
 
 De opheffing van de gemeenschap moet, om tegen derden die daarvan 
onkundig waren te werken, openlijk worden bekend gemaakt en, nadat het 
vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, worden ingeschreven in het 
huwelijksgoederenregister, aangewezen in artikel 188. 
 
 Artikel 185 
 
 Is de gemeenschap door opheffing ontbonden, dan kunnen de echt-
genoten daarna, echter alleen bij huwelijkse voorwaarden, wederom een 
gemeenschap overeenkomen. 
 
 ZEVENDE TITEL 
  
 Huwelijkse voorwaarden 
  
 EERSTE AFDELING 
  
 Huwelijkse voorwaarden in het algemeen 
  
 Artikel 186 
  
 Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel door aanstaande echtgenoten 
voor het sluiten van het huwelijk als door echtgenoten tijdens het hu-
welijk worden gemaakt. 
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 Artikel 187 
 
 1. Huwelijkse voorwaarden moeten op straffe van nietigheid bij 
notariële akte worden aangegaan. 
 2. Een volmacht tot het aangaan van huwelijkse voorwaarden moet 
schriftelijk worden verleend en moet de in de huwelijkse voorwaarden 
op te nemen bepalingen bevatten. 
 
 Artikel 188 
  
 1. Bepalingen in huwelijkse voorwaarden kunnen aan derden die 
daarvan onkundig waren slechts worden tegengeworpen, indien die be-
palingen ingeschreven waren in het openbaar huwelijksgoederenregister, 
gehouden ter griffie van het gerecht in eerste aanleg. 
 2. De wijze van inrichting en raadpleging van het register wordt 
nader bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, geregeld. 
 
 Artikel 189 
  
 1. Huwelijkse voorwaarden voor het huwelijk gemaakt of gewijzigd, 
zijn slechts geldig, indien zij wier toe stemming tot het huwelijk 
noodzakelijk is, bij de akte hun toe stemming tot de huwelijkse voor-
waarden of de wijziging hebben gegeven; is de toe stemming van de 
rechter in eerste aanleg nodig, dan kan worden volstaan met vasthech-
ting van zijn beschikking aan de minuut van de akte. Op het verzoek 
tot toe stemming van de rechter in eerste aanleg is artikel 87, eerste 
tot en met vierde lid, van overeenkomstige toepassing. 
 2. Voor het huwelijk gemaakte huwelijkse voorwaarden beginnen te 
werken van het tijdstip der voltrekking van het huwelijk; geen ander 
tijdstip kan daarvoor worden aangewezen. 
 
 Artikel 190 
  
 1. Na de huwelijksvoltrekking kunnen huwelijkse voorwaarden 
slechts gemaakt of gewijzigd worden, wanneer het huwelijk ten minste 
een jaar heeft bestaan. 
 2. Een echtgenoot die onder curatele staat, kan hiertoe slechts 
met toestemming van zijn curator en zijn toeziende curator overgaan. 
 
 Artikel 191 
  
 1. Het maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden tijdens het 
huwelijk behoeft de goedkeuring van de rechter in eerste aanleg. Bij 
het verzoekschrift der echtgenoten wordt een ontwerp van de notariële 
akte overgelegd. 
 2. De rechter kan, alvorens op het verzoek te beslissen, bevelen 
dat het op door hem te bepalen wijze wordt bekend gemaakt. In de be-
kendmaking moeten de door de rechter aangewezen dag en uur worden op-
genomen, waarop schuldeisers zullen worden gehoord en moet worden ver-
meld dat het ontwerp van de akte op de griffie ter inzage list. 
 3. De goedkeuring wordt geweigerd, indien een redelijke grond 
voor het maken of wijzigen van de huwelijkse voorwaarden ontbreekt of 
indien er gevaar voor benadeling van schuldeisers bestaat. 
 4. Hoger beroep van de eindbeschikking moet worden ingesteld bin-
nen twee maanden na haar dagtekening. 
 5. Indien de akte niet is verleden binnen drie maanden na het in 
kracht van gewijsde gaan van de beschikking waarbij de goedkeuring is 
verleend, vervalt deze. 
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 Artikel 192 
 
 1. Tijdens het huwelijk gemaakte of gewijzigde huwelijkse voor-
waarden beginnen te werken op de dag, volgende op die waarop de akte 
is verleden, tenzij in de akte een later tijdstip is aangewezen. 
 2. Bepalingen in deze huwelijkse voorwaarden kunnen aan derden 
die daarvan onkundig waren, slechts worden tegengeworpen, indien zij 
ten minste veertien dagen in het huwelijksgoederenregister ingeschre-
ven waren. 
 3. De rechter kan bij de goedkeuring, bedoeld in artikel 191, be-
palen dat de inschrijving moet worden bekend gemaakt op de door hem te 
bepalen wijze. In dat geval werken de ingeschreven bepalingen ten na-
dele van derden die daarvan onkundig waren, ook niet voor deze bekend-
making. 
 
 Artikel 193 
 
 1. Partijen kunnen bij huwelijkse voorwaarden afwijken van de re-
gels der wettelijke gemeenschap, mits die voorwaarden niet met dwin-
gende wetsbepalingen, de goede zeden of de openbare orde strijden. 
 2. Zij kunnen niet bepalen dat een hunner tot een groter aandeel 
in de schulden zal zijn gehouden, dan zijn aandeel in de goederen der 
gemeenschap beloopt. 
 3. Zij kunnen niet afwijken van de rechten die uit de ouderlijke 
macht voortspruiten, noch van de rechten die bij landsverordening aan 
een langstlevende echtgenoot worden toegekend. 
 4. Zij kunnen niet in algemene bewoordingen bepalen, dat de ver-
houding der echtgenoten zal worden geregeld door een buitenlandse of 
een afgeschafte wettelijke regeling. 
 
 Artikel 194 
 
 De bepalingen van de Zesde Titel zijn van toepassing, voor zover 
daarvan niet uitdrukkelijk of door de aard der bedingen, bij de huwe-
lijkse voorwaarden gemaakt, is afgeweken. 
 
 Artikel 195 
 
 Wanneer bij huwelijkse voorwaarden een gemeenschap van vruchten 
en inkomsten is overeengekomen, gelden de artikelen l96 tot en met 
l99, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk of door de aard der be-
dingen is afgeweken. 
 
 Artikel 196 
 
 1. De gemeenschap van vruchten en inkomsten omvat, wat haar baten 
betreft, alle goederen van de echtgenoten, met uitzondering van die 
welke een echtgenoot, hetzij bij de aanvang van de gemeenschap bezat, 
hetzij door erfopvolging, making of gift heeft verkregen hetzij uit 
andere hoofde heeft verkregen tegen een contraprestatie die ter gele-
genheid van de verkrijging geheel uit zijn eigen goederen is voldaan. 
 2. Vorderingen tot vergoeding die in de plaats van een eigen goed 
treden, of ter zake van waardevermindering daarvan ontstaan, vallen 
buiten de gemeenschap. 
 
 Artikel 197 
 
 De gemeenschap van vruchten en inkomsten omvat, wat haar lasten 
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betreft, alle schulden van de echtgenoten, met uitzondering van die 
welke, hetzij bij de aanvang van de gemeenschap bestonden hetzij op 
verkrijgingen door erfopvolging, making of gift drukken, hetzij 
slechts de persoon of eigen goederen van een der echtgenoten betreffen 
en noch geheel noch gedeeltelijk uit inkomsten betaald plegen te wor-
den. 
 
 Artikel 198 
 
 1. Buiten de gemeenschap van vruchten en inkomsten vallen de goe-
deren en schulden, die behoren tot een door een der echtgenoten uitge-
oefend bedrijf of vrij beroep. Deze bepaling is niet van toepassing op 
goederen op naam van de andere echtgenoot. 
 2. Ten bate of ten laste van de gemeenschap komen vergoedingen 
ten bedrage van de winsten en verliezen van het bedrijf of beroep, 
vast te stellen naar normen die in het maatschappelijk verkeer als re-
delijk worden beschouwd. 
 3. Voor zover een echtgenoot in overwegende mate bij machte is te 
bepalen dat de winsten van een niet op zijn eigen naam uitgeoefend be-
drijf hem rechtstreeks of onmiddellijk ten goede komen, wordt dat be-
drijf voor de toepassing van het tweede lid aangemerkt als een door 
die echtgenoot uitgeoefend bedrijf. 
 
 Artikel 199 
 
 1. Voor zover bij de ontbinding van de gemeenschap van vruchten 
en inkomsten de goederen der gemeenschap, met inachtneming van de in 
artikel 198 en de artikelen 167, tweede lid, en 168, tweede lid, be-
doelde vergoedingen, niet toereikend zijn om de schulden van de ge-
meenschap te voldoen, worden deze gedragen door de echtgenoot van 
wiens zijde zij in de gemeenschap zijn gevallen. 
 2. De echtgenoot die na de ontbinding een schuld der gemeenschap 
voor een groter deel heeft voldaan dan het deel dat te zijnen taste 
komt, heeft voor het meerdere verhaal tegen de andere echtgenoot. 
 
 Artikel 200 
 
 Wanneer bij huwelijkse voorwaarden is overeengekomen dat er ge-
meenschap van winst en verlies zal bestaan, zijn de artikelen 196 tot 
en met 198 van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan niet 
uitdrukkelijk of door de aard der bedingen is afgeweken. 
 
 Artikel 201 
  
 Een echtgenoot kan tegen derden zijn aanbreng van bij huwelijkse 
voorwaarden buiten de gemeenschap gehouden goederen, voor wat betreft 
rechten aan toonder en roerende zaken, slechts bewijzen door hun ver-
melding in de akte van huwelijkse voorwaarden of in een door de par-
tijen en de notaris ondertekende, aan de minuut van die akte vastge-
hechte beschrijving. Indien de vermelding van een goed geen afdoende 
omschrijving daarvan biedt, kan aanvullend bewijs door alle middelen 
worden geleverd; ten aanzien van goederen die een echtgenoot buiten 
diens weten opgekomen waren, kan het bewijs door alle middelen worden 
geleverd. 
 
 Artikel 202 
  
 1. Bestaat tussen de echtgenoten een geschil, aan wie van hen 
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beiden een recht aan toonder of een roerende zaak toebehoort en kan 
geen van beiden zijn recht op dit goed bewijzen, dan wordt dat goed 
als gemeenschapsgoed aangemerkt, wanneer tussen hen een gemeenschap 
bestaat, die dit goed kan omvatten; bestaat er geen zodanige gemeen-
schap, dan wordt het goed geacht aan ieder der echtgenoten voor de 
helft toe te behoren. 
 2. Het vermoeden werkt niet ten nadele van de schuldeisers der 
echtgenoten. 
 
 TWEEDE AFDELING 
  
 Giften bij huwelijkse voorwaarden 
  
 Artikel 203 
 
 1. Echtgenoten of aanstaande echtgenoten mogen bij huwelijkse 
voorwaarden aan elkander, of een van beide aan de andere, giften doen. 
 2. Deze giften kunnen tot onderwerp hebben tegenwoordige en bij 
de akte nauwkeurig omschreven goederen, of de gehele of gedeeltelijke 
nalatenschap; onder een gift van de gedeeltelijke nalatenschap is be-
grepen de gift van een of meer bepaalde goederen uit de nalatenschap. 
 3. Deze giften kunnen slechts worden herroepen, wanneer de be-
giftigde in gebreke is de hem bij de gift opgelegde verplichtingen na 
te komen. 
 4. Deze giften zijn van waarde zonder uitdrukkelijke aanneming 
door degene aan wie zij gemaakt zijn. 
 5. Zij kunnen plaats hebben onder voorwaarden welker uitvoering 
van de wil van de schenker afhangt. 
 6. De giften van tegenwoordige en bepaaldelijk omschreven goe-
deren zijn niet onderworpen aan de voorwaarde van overleving van de 
begiftigde, tenzij die voorwaarde uitdrukkelijk mocht zijn gemaakt. 
 
 Artikel 204 
  
 1. Gift en van de gehele of gedeeltelijke nalatenschap zijn 
slechts in dezelfde gevallen als andere giften in huwelijkse voor-
waarden herroepelijk. 
 2. De echtgenoot die zijn gehele of gedeeltelijke nalatenschap 
heeft weggeschonken, kan over de goederen, in die gift begrepen, niet 
om niet beschikken, behalve over geringe sommen tot beloning of om an-
dere redenen door de rechter in eerste aanleg te beoordelen. 
 3. Een gift van de gehele of gedeeltelijke nalatenschap strekt 
niet ten voordele van de kinder en of andere rechtverkrijgenden van de 
begiftigde echtgenoot, wanneer deze voor de schenker mocht overlijden. 
 
 Artikel 205 
  
 Bij de huwelijkse voorwaarden kunnen ook andere personen dan de 
echtgenoten aan dezen of aan een dezer giften doen, echter alleen van 
tegenwoordige en bij de akte nauwkeurig omschreven goederen. Op deze 
giften zijn de bepalingen van artikel 203 van toepassing. 
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ACHTSTE TITEL 
 (vervallen) 
  
 NEGENDE TITEL 
 (vervallen) 
 
 TIENDE TITEL 
  
 Van de ontbinding des huwelijks 
  
 EERSTE AFDELING 
  
 Van de ontbinding des huwelijks in het algemeen 
  
 Artikel 248 
 
 Het huwelijk wordt ontbonden: 
a. door de dood; 
b. door afwezigheid van een der echtgenoten, en een daarop gevolgd 

nieuw huwelijk van de andere echtgenoot, overeenkomstig de bepa-
lingen van de Vijfde Afdeling des Achttienden Titels; 

c. door rechterlijk vonnis na scheiding van tafel en bed en in-
schrijving van de daarbij uitgesproken ontbinding des huwelijks in 
de registers van de burgerlijke stand, overeenkomstig de bepalingen 
van de Tweede Afdeling van deze titel; d. door echtscheiding, over-
eenkomstig de bepaling van de Derde Afdeling van deze titel. 

 
 TWEEDE AFDELING 
  
 Van de ontbinding des huwelijks na de scheiding van tafel en bed 
  
 Artikel 249 
  
 Wanneer echtgenoten van tafel en bed zijn gescheiden, hetzij uit 
hoofde van een der redenen bij artikel 282 vermeld, hetzij op 
beider verzoek, en de scheiding gedurende vijf volle jaren, zonder 
verzoening der partijen, heeft standgehouden, zal het aan ieder hunner 
vrijstaan om de andere in rechten op te roepen, en te eisen dat het 
huwelijk worde ontbonden. 
 
 Artikel 250 
 
 Die eis zal dadelijk worden ontzegd, indien de verwerende partij, 
na drie malen van maand tot maand in rechten te zijn opgeroepen, niet 
verschijnt, of opkomende, zich tegen de eis verzet, of uiteindelijk, 
van haar zijde verklaart bereid te zijn zich met de wederpartij te 
verzoenen. 
 
 Artikel 251 
 
 1. Indien de gedaagde partij in de eis toestemt, zal de rechter 
de echtgenoten bevelen om tezamen, en in persoon, voor hem te ver-
schijnen, ten einde te trachten hen tot een verzoening over te halen. 
 2. Indien de poging daartoe niet mocht gelukken, zal de rechter 
een nieuwe verschijning bevelen, ten minste drie en ten hoogste zes 
maanden na de eerste, en zullen daarbij worden opgeroepen de naaste 
bloedverwanten in de opgaande linie der beide echtgenoten. 
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 Artikel 252 
 
 1. Wanneer ook deze verschijning vruchteloos mocht aflopen, het-
zij de bloedverwanten, bij artikel 251 vermeld, al of niet verschenen 
zijn, zal de rechter uitspraak doen en zal de eis worden toegewezen, 
indien behoorlijk aan de formaliteiten, hierboven omschreven, is vol-
daan. 
 2. Het staat niettemin aan de rechter vrij zijn uitspraak, ge-
durende de tijd van zes maanden na het voldingen der zaak, aan te hou-
den, indien het mocht zijn gebleken, dat er nog waarschijnlijkheid van 
verzoening bestaat. 
 
 Artikel 253 
 
 Tegen de uitspraak wordt, uiterlijk gedurende een maand, beroep 
bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen 
en Aruba toegelaten. 
 
 Artikel 254 
 
 1. Het huwelijk wordt ontbonden door het vonnis en de inchrijving 
van de daarbij uitgesproken ontbinding in de registers van de burger-
lijke stand. 
 2. De inschrijving moet geschieden op dezelfde wijze, binnen de-
zelfde termijn en op dezelfde straffen als, ten aanzien der echt-
scheiding, bij artikel 270 is bepaald. 
 
 Artikel 255 
 
 Door de ontbinding des huwelijks wordt geen inbreuk gemaakt op de 
gevolgen welke bij de artikelen 271 tot en met 277 en bij artikel 280 
zijn geregeld en krachtens artikel 295 ook op de scheiding van tafel 
en bed toepasselijk zijn, noch op de voorwaarden welke in geval van 
minnelijke scheiding naar aanleiding van artikel 286 door de echtgeno-
ten, zowel te hunnen opzichte als ten aanzien van de verzorging en op-
voeding der kinder en, zijn vastgesteld. 
 
 
 Artikel 255a 
  
 1. Bij het uitspreken van de ontbinding benoemt de rechter in 
eerste aanleg over ieder minderjarig kind die ouder tot voogd, die tot 
dusverre de ouderlijke macht over dat kind uitoefende. 
 2. Vervolgens voorziet de rechter in eerste aanleg in de toe-
ziende voogdij. 
 3. De rechter in eerste aanleg kan te allen tijde deze beslissing 
aanvullen, indien zij niet alle wettige kinder en der echtgenoten be-
treffen; hij doet dit op verzoek van een of beide ouders, van de voog-
dijraad of ambtshalve. 
 
 Artikel 255b 
 
 1. De rechter in eerste aanleg kan de op grond van artikel 255a 
gegeven voorzieningen wijzigen, ook al waren deze getroffen over-
eenkomstig de voorwaarden, door de echtgenoten vastgesteld ingevolge 
artikel 286. 
 2. Hij doet dit slechts op verzoek van een of beide ouders en 
niet dan op grond van omstandigheden waarmede de rechter, bij het ge-
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ven van de voorziening waarvan wijziging wordt verzocht, geen rekening 
heeft kunnen houden. 
 
 Artikel 255c 
  
 De bepaling van artikel 281a is insgelijks toepasselijk op per-
sonen die met elkander hertrouwen, nadat hun vorig huwelijk is ont-
bonden overeenkomstig de voorafgaande artikelen. 
 
 DERDE AFDELING 
  
 Van echtscheiding 
  
 Artikel 256 
  
 De vordering tot echtscheiding wordt ingesteld bij het gerecht in 
eerste aanleg, indien de gedaagde of de verzoeker op het ogenblik van 
de indiening van het in artikel 700 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering van Aruba bedoelde verzoekschrift hoofdverblijf, of, 
bij gebreke daarvan, werkelijk verblijf in Aruba had. 
 
 Artikel 257 
  
 Echtscheiding kan nimmer door onderlinge toestemming plaats heb-
ben. 
 
 Artikel 258 
  
 De gronden welke een echtscheiding kunnen ten gevolge hebben, be-
staan alleen in de navolgende: 
a. overspel; 
b. kwaadwillige verlating; 
c. veroordeling wegens misdrijf tot een vrijheidsstraf van vier jaren 

of langer, na het huwelijk uitgesproken; 
d. zware verwondingen, of zodanige mishandelingen, door de ene echt-

genoot jegens de andere gepleegd, waardoor diens leven in gevaar 
wordt gebracht, of waardoor hem gevaarlijke verwondingen zijn toe-
gebracht. 

 
 Artikel 259 
  
 1. Wanneer een der echtgenoten tot enige straf is verwezen, bij 
een vonnis waaruit begaan overspel blijkt, zal men tot het bekomen van 
echtscheiding geen andere formaliteiten behoeven in acht te nemen, dan 
dat aan de rechter in eerste aanleg een afschrift van dat vonnis wordt 
aangeboden, met bijvoeging van het bewijsschrift, dat hetzelve vonnis 
door geen wettige rechtsmiddelen aan enig ander beroep onderworpen is. 
 2. Deze bepaling is insgelijks toepasselijk, wanneer de echt-
scheiding gevraagd wordt uit hoofde van de veroordeling van een der 
echtgenoten wegens misdrijf tot een gevangenisstraf van vier jaren of 
langer. 
 
 Artikel 260 
  
 1. In het geval van kwaadwillige verlating, zomede in het geval 
van een verandering van hoofdverblijf of werkelijk verblijf, geschied 
nadat de grond voor echtscheiding is ontstaan, kan de eis tot echt-
scheiding worden gedaan bij de rechter in eerste aanleg, indien de 
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echtgenoten hun laatste gemene hoofdverblijf, of, bij gebreke daarvan, 
hun laatste gemene werkelijk verblijf in Aruba had den. 
 2. De eis tot echtscheiding uit hoofde van kwaadwillige verlating 
kan alleen worden toegestaan, wanneer degene der echtgenoten, die de 
gemene woonplaats, zonder wettige oorzaak, heeft verlaten, in zijn 
weigering volhardt om tot zijn echtgenoot terug te keren. 
 3. De rechtsvordering daartoe kan niet vroeger worden aangevan-
gen, dan na verloop van vijf jaren, te rekenen van het tijdstip waarop 
de echtgenoot de gemene woning verlaten heeft. 
 4. Wanneer de verwijdering een wettige oorzaak heeft tot grond 
gehad, zal de termijn van vijf jaren beginnen te lopen van het ogen-
blik waarop die oorzaak heeft opgehouden. 
 
 Artikel 261 
  
 1. De vrouw, hetzij eiseresse tot echtscheiding hetzij verweerde-
resse, kan, met bewilliging van de rechter, gedurende de loop van het 
geding de woning van de man verlaten. 
 2. De rechter in eerste aanleg zal het huis aanwijzen, alwaar de 
vrouw verplicht zal zijn haar verblijf te houden. 
 
 Artikel 262 
  
 1. De vrouw is bevoegd uitkeringen tot onderhoud, onderschei-
denlijk voor zich en voor de kinderen welke bij haar mochten ver-
blijven, te vorderen, welke door de rechter bepaald zijnde, de man 
verplicht is aan haar gedurende het rechtsgeding te voldoen. 
 2. Wanneer de vrouw, zonder verlof van de rechter, het aan haar 
aangewezen verblijf verlaat, kan zij, naar omstandigheden, worden ver-
stoken van de aanspraak op die uitkeringen, en zelfs, wanneer zij ei-
seresse is, niet ontvankelijk worden verklaard om haar rechtsvordering 
voort te zetten. 
 
 Artikel 263 
  
 1. Indien de rechter in eerste aanleg zulks in het belang der 
kinderen noodzakelijk acht, kan hij, ook ambtshalve, hangende het ge-
ding de uitoefening der ouderlijke macht geheel of gedeeltelijk schor-
sen. 
 2. Betreft de schorsing een ouder die met de andere gezamenlijk 
de ouderlijke macht uitoefent, dan wordt deze macht hangende het ge-
ding door die andere ouder alleen uitgeoefend. 
 3. Betreft de schorsing de beide ouders of een ouder die de ou-
derlijke macht alleen uitoefent, dan vertrouwt de rechter de kinder en 
voorlopig aan de voogdijraad toe, waarbij hij deze laatste ten aanzien 
van persoon en vermogen dezer kinder en zodanige bevoegdheden toe 
Kent, als hij geschikt zal achten. 
 4. De rechter in eerste aanleg kan de in het eerste tot en met 
het derde lid bedoelde beschikkingen wijzigen; hij doet zulks op ver-
zoek van een of beide ouders en niet dan op grond van omstandigheden 
waarmee hij bij het geven van de te wijzigen beschikking geen rekening 
heeft kunnen houden. 
 5. Op de door de voogdijraad gemaakte kosten is artikel 366 van 
toepassing. 
 6. Behalve tegen de beschikkingen, gegeven ingevolge het vijfde 
lid, is tegen de in dit artikel bedoelde beschikkingen geen voorzie-
ning toegelaten. Zij allen behouden haar kracht, totdat de uitspraak 
waarbij de eis tot echtscheiding is afgewezen, in kracht van gewijsde 



 ************************* 
AB 1989 no. GT 100 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 21 april 2008 
 ************************* 
==================================================================== 
 

 
 44 

is gegaan, of, in geval van toewijzing van de eis, de voogdij van de 
ingevolge artikel 278 benoemde voogd overeenkomstig artikel 373 is be-
gonnen. 
 
 Artikel 264 
  
 1. De echtgenoot die de echtscheiding vraagt, kan tot behoud van 
zijn recht de maatregelen nemen die in het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering van Aruba zijn aangegeven. 
 2. De echtgenoot wiens rechten opzettelijk zijn verkort door 
rechtshandelingen van de andere echtgenoot, kan de nietigheid van die 
rechtshandeling inroepen. 
 
 Artikel 265 
  
 1. Het recht om echtscheiding te vorderen vervalt door de ver-
zoening der echtgenoten, om het even of die verzoening heeft plaats 
gehad, nadat de ene echtgenoot had kennis gedragen van de daadzaken 
welke grond tot de rechtsvordering had den kunnen opleveren, dan wel, 
nadat de eis tot echtscheiding in rechten gedaan is. 
 2. De wet vooronderstelt die verzoening, wanneer man en vrouw 
weer samen wonen, nadat laatstgemelde de gemeenschappelijke woning, op 
verlof van de rechter, had verlaten. 
 
 Artikel 266 
  
 De echtgenoot welke een nieuwe rechtsvordering aanvangt op grond 
van een nieuwe oorzaak, na de verzoening opgekomen, mag ter staving 
van zijn eis van de oude redenen gebruik maken. 
 
 Artikel 267 
  
 1. De rechtsvordering tot echtscheiding, uit hoofde van kwaadwil-
lige verlating, vervalt, indien de echtgenoot voor het uitspreken der 
echtscheiding in de gemene woonplaats terugkeert. Wanneer echter, na 
de terugkering, de echtgenoot andermaal, zonder wettige oorzaak, de 
gemene woonplaats verlaat, zal de andere echtgenoot een nieuwe rechts-
vordering tot echtscheiding kunnen aanvangen, zes maanden na de verla-
ting, en van de oude redenen tot staving van zijn eis gebruik maken. 
 2. In dat geval zal de rechtsvordering tot echtscheiding, door 
een opgevolgde terugkering van de echtgenoot niet vervallen. 
 
 Artikel 268 
  
 1. Indien in de beide gevallen, bij artikel 259 voorzien, de 
echtgenoot zes maanden heeft laten verlopen, te rekenen van de dag 
waarop het vonnis kracht van gewijsde bekomen heeft, is hij niet meer 
ontvankelijk om een rechtsvordering tot echtscheiding aan te vragen. 
 2. Indien de ene echtgenoot zich buiten Aruba bevindt, op het 
tijdstip der veroordeling van de andere, zal de voorgeschreven termijn 
van zes maanden aanvang nemen, te rekenen van de dag der terugkering. 
 
 Artikel 269 
  
 De rechtsvordering tot echtscheiding vervalt, indien een der bei-
de echtgenoten voor de uitspraak is overleden. 
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 Artikel 270 
  
 1. Het huwelijk wordt ontbonden door het vonnis en de inschrij-
ving van de daarbij uitgesproken echtscheiding in de registers van de 
burgerlijke stand. 
 2. De inschrijving geschiedt op verzoek van partijen, of van een 
derzelve. 
 3. De inschrijving moet geschieden binnen de termijn van zes 
maanden te rekenen van de dag waarop het vonnis voor geen wettelijk 
beroep vatbaar is. 
 4. Indien de inschrijving binnen die termijn niet is geschied, 
vervalt daardoor de kracht van het vonnis waarbij de echtscheiding is 
uitgesproken, en kan die om dezelfde redenen niet opnieuw worden ge-
eist. 
 
 Artikel 271 
 
 De echtgenoot aan wie de eis tot echtscheiding is toegewezen, be-
houdt al de voordelen, hem door de andere echtgenoot ter zake des hu-
welijks toegezegd, al ware het dat deze voordelen wederkerig bedongen 
mochten zijn. 
 
 Artikel 272 
 
 Daarentegen verliest de echtgenoot tegen wie de echtscheiding 
uitgesproken is, al de voordelen welke de andere echtgenoot ter zake 
des huwelijks aan hem had toegezegd. 
 
 Artikel 273 
 
 Door echtscheiding worden niet dadelijk opvorderbaar de bedongen 
voordelen welke eerst na de dood van een der echtgenoten gevolg moes-
ten hebben; maar hij aan wie de eis tot echtscheiding is toegewezen, 
kan zijn recht tot die voordelen eerst na het overlijden van de weder-
partij doen gelden. 
 
 Artikel 274 
 
 Indien de echtgenoot op wiens verzoek de echtscheiding is uit-
gesproken, geen genoegzame inkomsten heeft tot zijn levensonderhoud, 
zal de rechter in eerste aanleg hem uit de goederen van de andere 
echtgenoot een uitkering tot onderhoud mogen toeleggen. 
 
 Artikel 275 
 (vervallen) 
 
 Artikel 276 
 
 De verplichting tot het verschaffen van levensonderhoud houdt op 
door de dood van een der echtgenoten. 
 
 Artikel 277 
 
 De uitkeringen welke door derden bij een huwelijkscontract zijn 
besproken, blijven bij voortduring verschuldigd aan degene der ge-
scheiden echtgenoten, te wiens behoeve dezelve beloofd waren. 
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 Artikel 278 
 
 1. Na het uitspreken van de echtscheiding benoemt de rechter in 
eerste aanleg over ieder wettig kind der echtgenoten een van de ouders 
tot voogd, en voorziet tevens in de toeziende voogdij. 
 2. Een ouder die staande het huwelijk de ouderlijke macht niet 
bezat, komt voor deze benoemingen niet in aanmerking. 
 3. Betrof de beslissing, bedoeld in het eerste lid, niet alle 
wettige kinder en der echtgenoten, dan kan de rechter in eerste aanleg 
haar aanvullen. 
 4. Hij doet dit op verzoek van een of beide ouders, van de voog-
dijraad of ambtshalve. 
 5. Totdat de voogdij van een volgens dit artikel benoemde voogd 
is aangevangen, blijft het gezag over de kinder en bij hem die dit 
tijdens het geding had, met dezelfde bevoegdheden en onder dezelfde 
verplichtingen als hij voor het uitspreken der echtscheiding had. 
 
 Artikel 279 
 
 1. De rechter in eerste aanleg kan de op grond van artikel 278 
gegeven voorzieningen wijzigen. 
 2. Hij doet dit slechts op verzoek van een of beide ouders, en 
niet dan op grond van omstandigheden waarmede de rechter bij het geven 
van de voorziening waarvan wijziging wordt verzocht, geen rekening 
heeft kunnen houden. 
 
 Artikelen 279a tot en met 279d 
 (vervallen) 
  
 Artikel 280 
  
 1. De ontbinding van het huwelijk door echtscheiding ontneemt de 
wettige kinderen der echtgenoten geen enkel voordeel, dat hun door de 
wet of door huwelijkse voorwaarden van hun ouders was verzekerd. 
 2. Echter zullen de kinderen daarop geen aanspraak hebben, dan op 
dezelfde manier en in dezelfde omstandigheden, alsof er geen echt-
scheiding had plaats gehad. 
 
 Artikel 281 
 
 Indien de gescheiden echtgenoten in gemeenschap van goederen ge-
trouwd waren, zal de verdeling der goederen plaats hebben op de voet 
en de wijze als bij de Zesde Titel is bepaald. 
 
 Artikel 281a 
  
 1. Indien de gescheiden echtgenoten met elkander hertrouwen, her-
leven alle gevolgen van het huwelijk van rechtswege, alsof er geen 
echtscheiding had plaats gehad. Nochtans wordt de geldigheid van 
rechtshandelingen die tussen de echtscheiding en het nieuwe huwelijk 
zijn verricht, beoordeeld naar het tijdstip der handeling. Op het ma-
ken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden voor het aangaan van het 
nieuwe huwelijk vindt artikel 191 overeenkomstige toepassing. 
 2. De ouderlijke macht herleeft slechts voor zover de ouders tot 
de voogdij bevoegd zijn, en mits de voogdij niet aan een derde was op-
gedragen. 
 3. De tot de voogdij bevoegde ouder voor wie de ouderlijke macht 
niet herleefd is, kan de rechter in eerste aanleg verzoeken hem met 
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deze macht te bekleden. Dit verzoek wordt slechts afgewezen, indien 
gegronde vrees bestaat, dat bij inwilliging de belangen van de kinde-
ren zouden worden verwaarloosd. 
 4. Alle hiermede strijdende bedingen tussen de echtgenoten zijn 
nietig. 
 
 ELFDE TITEL 
  
 Van de scheiding van tafel en bed 
  
 Artikel 282 
  
 1. In de gevallen welke grond tot echtscheiding opleveren, zal 
het aan de echtgenoten vrijstaan om de scheiding van tafel en bed in 
rechten te vragen. 
 2. Die rechtsvordering zal ook kunnen worden aangevangen ter zake 
van buitensporigheden, mishandelingen en grove beledigingen, door de 
ene echtgenoot jegens de andere begaan. 
 
 Artikel 283 
 
 Zij wordt op dezelfde wijze als die tot echtscheiding aangelegd, 
voortgezet en uitgewezen. 
 
 Artikel 284 
 
 De echtgenoot welke een rechtsvordering tot scheiding van tafel 
en bed heeft aangevangen, is niet ontvankelijk om uit hoofde van de-
zelfde oorzaak echtscheiding te vragen. 
 
 Artikel 285 
 
 1. Scheiding van tafel en bed kan ook door de rechter worden uit-
gesproken, op het verzoek, door de beide echtgenoten tezamen gedaan, 
zonder dat deze gehouden zijn een bepaalde oorzaak op te geven. 
 2. Zodanige scheiding zal niet kunnen worden toegestaan, tenzij 
de echtgenoten gedurende de tijd van twee jaren zijn getrouwd geweest. 
 
 Artikel 286 
 
 1. Alvorens scheiding van tafel en bed te vragen, zijn de echt-
genoten verplicht bij een authentieke akte alle voorwaarden van die 
scheiding te regelen, zowel te hunnen opzichte als ten aanzien van de 
ouderlijke macht en de verzorging en opvoeding hunner kinderen. 
 2. De schikkingen tussen hen beraamd, om plaats te hebben gedu-
rende het rechterlijk onderzoek, moeten aan de bekrachtiging van de 
rechter in eerste aanleg worden onderworpen, om desnoods door deze ge-
regeld te worden. 
 
 Artikel 287 
 
 De aanvrage der beide echtgenoten geschiedt bij verzoekschrift 
aan de rechter in eerste aanleg en moet daarbij worden overgelegd, zo-
wel afschrift der huwelijksakte, als van de overeenkomst waarvan bij 
het eerste lid van artikel 286 wordt gesproken. 
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Artikel 288 
 

 1. De rechter in eerste aanleg zal daarop aan de beide echtge-
noten bevelen om tezamen en in persoon voor hem te verschijnen, ten 
einde hun de nodige vertogen te doen. 
 2. Indien de echtgenoten bij hun voornemen volharden, zal de 
rechter een nieuwe verschijning, na verloop van zes maanden bevelen. 
  

Artikel 289 
  
 De rechter in eerste aanleg zal zes maanden na de tweede ver-
schijning uitspraak doen, na verhoor of behoorlijke oproeping der 
naaste bloedverwanten van de echtgenoten in de opgaande linie. 
 
 Artikel 290 
 
 Bij weigering van de gedane aanvrage, kunnen de echtgenoten teza-
men, uiterlijk binnen zes maanden na de uitspraak, daartegen bij ver-
zoekschrift aan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Neder-
landse Antillen en Aruba in beroep komen. 
 
 Artikel 291 
  
 Door scheiding van tafel en bed wordt het huwelijk niet ontbon-
den, maar zijn de echtgenoten daardoor van de verplichting tot sa-
menwoning ontheven. 
 
 Artikelen 292 en 293 
 (vervallen) 
  
 Artikel 294 
  
 1. De vonnissen tot scheiding van tafel en bed zullen openlijk 
worden bekend gemaakt en in het huwelijksgoederenregister worden inge-
schreven. 
 2. Zolang deze openlijke bekendmaking en inschrijving niet heeft 
plaats gehad, kan het vonnis tot scheiding van tafel en bed niet tegen 
derden die hiervan onkundig waren, werken. 
 
 Artikel 295 
  
 De bepalingen van de artikelen 259 tot en met 269 en 271 tot en 
met 277 en artikel 280 zijn insgelijks toepasselijk op de scheiding 
van tafel en bed door de ene jegens de andere echtgenoot gevraagd. 
 
 Artikel 295a 
  
 1. Na het uitspreken van de scheiding van tafel en bed bepaalt de 
rechter in eerste aanleg ten opzichte van ieder der kinder en, wie van 
de ouders voortaan de ouderlijke macht daarover zal uitoefenen. 
 2. Een ouder die voor de scheiding de ouderlijke macht niet be-
zat, kan na de scheiding niet met haar uitoefening worden belast. 
 3. Betrof de beslissing, bedoeld in het eerste lid, niet alle 
wettige kinder en der echtgenoten, dan kan de rechter in eerste aanleg 
deze aanvullen. 
 4. Hij doet dit op verzoek van een of beide ouders, van de voog-
dijraad of ambtshalve. 
 



 ************************* 
AB 1989 no. GT 100 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 21 april 2008 
 ************************* 
==================================================================== 
 

 
 49 

 Artikel 295b 
  
 De ingevolge artikel 295a opgedragen uitoefening van de ouder-
lijke macht begint niet, voordat de hiertoe strekkende beschikking of 
indien deze bij voorraad uitvoerbaar is verklaard het vonnis van 
scheiding van tafel en bed in kracht van gewijsde is gegaan. 
 
 Artikel 295c 
  
 1. Behoudens het bepaalde bij het tweede lid, kunnen beslissingen 
als bedoeld bij artikel 295a, door de rechter in eerste aanleg worden 
gewijzigd; deze doet dit op verzoek van een of beide ouders, en niet 
dan op grond van omstandigheden waarmede de rechter bij het geven van 
de beslissing waarvan wijziging wordt verzocht, geen rekening heeft 
kunnen houden. 
 2. Indien de ouder die ingevolge een beslissing als bedoeld bij 
artikel 295a, de ouderlijke macht uitoefent, hiertoe in de onmoge-
lijkheid raakt, benoemt de rechter in eerste aanleg een voogd over-
eenkomstig artikel 392. 
 
 Artikel 296 
  
 1. Wanneer de rechter, na de overeenkomst te hebben overwogen, 
waarvan in het eerste lid van artikel 286 gesproken wordt,de scheiding 
van tafel en bed op verzoek der beide echtgenoten toestaat, zal die 
scheiding al de gevolgen hebben, welke bij de overeenkomst zijn bedon-
gen. 
 2. Artikel 295c is van overeenkomstige toepassing. 
 
 Artikel 297 
  
 1. Een scheiding van tafel en bed gaat van rechtswege teniet door 
de verzoening van de echtgenoten; deze doet alle gevolgen van het hu-
welijk herleven, alsof er geen scheiding van tafel en bed had plaats-
gehad. Nochtans wordt de geldigheid van rechtshandelingen die tussen 
de scheiding en de verzoening zijn verricht, beoordeelt naar het tijd-
stip van de handeling. 
 2. Indien aan een derde de voogdij was opgedragen, herleeft de 
ouderlijke macht niet van rechtswege, maar een tot de voogdij bevoegde 
ouder kan de rechter in eerste aanleg verzoeken met de ouderlijke 
macht te worden bekleed. Dit verzoek wordt slechts afgewezen, indien 
gegronde vrees bestaat, dat bij inwilliging de belangen van de kinde-
ren zouden worden verwaarloosd. 
 3. Alle hiermede strijdige bedingen tussen de echtgenoten zijn 
nietig. 
 
 Artikel 298 
 
 Wanneer het vonnis waarbij de echtgenoten van tafel en bed zijn 
gescheiden, openlijk is bekend gemaakt of in het huwelijksgoe-
derenregister is ingeschreven, kunnen de echtgenoten de gevolgen van 
hun verzoening niet tegen derden die hiervan onkundig waren, doen wer-
ken, wanneer zij niet insgelijks op dezelfde manier openlijk bekend 
hebben doen maken of in dat register hebben doen inschrijven, dat de 
scheiding heeft opgehouden te bestaan. 
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 TWAALFDE TITEL 
  
 Vaderschap en afstamming van kinderen 
  
 EERSTE AFDELING 
  
 Wettige kinderen 
  
 Artikel 299 
  
 Het kind, dat staande huwelijk is geboren, heeft de echtgenoot 
tot vader. Het kind, dat voor de 307de dag na de ontbinding van het 
huwelijk geboren is, heeft de vroegere echtgenoot tot vader, tenzij de 
moeder was hertrouwd. 
 
 Artikel 300 
  
 1. De moeder kan door een verklaring, afgelegd ten overstaan van 
de ambtenaar van de burgerlijke stand, ontkennen dat een kind dat bin-
nen 306 dagen na de ontbinding van het huwelijk uit haar is geboren, 
het kind van haar vroegere echtgenoot is, mits een andere man het kind 
erkent bij de akte die van die verklaring wordt opgemaakt. Is het hu-
welijk door de dood ontbonden, dan kan de moeder de verklaring slechts 
afleggen, indien zij was gescheiden van tafel en bed. 
 2. De verklaring van de moeder en de erkenning moeten geschieden 
binnen een jaar na de geboorte van het kind en ten overstaan van de 
ambtenaar van de burgerlijke stand. Een afschrift van de hiervan door 
de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte akte wordt bij deur-
waardersexploit aan de vroegere echtgenoot betekend. 
 3. De verklaring en de erkenning hebben slechts gevolg, indien de 
moeder en de man die het kind erkent, binnen een jaar na de geboorte 
van het kind met elkander in het huwelijk treden of indien het kind 
overeenkomstig artikel 321, tweede lid, wordt gewettigd op een daartoe 
binnen een jaar na zijn geboorte gedaan verzoek. 
 4. Door het in kracht van gewijsde gaan van een vonnis waarbij de 
erkenning op vordering van de vroegere echtgenoot is vernietigd, ver-
liest tevens de verklaring van de moeder haar kracht. 
 
 Artikel 301 
  
 De wettigheid van een kind, dat voor de 180ste dag van het hu-
welijk geboren is, kan door de man ontkend worden. Nochtans kan de 
ontkenning niet plaats hebben: 
a. wanneer de man voor het huwelijk heeft kennis gedragen van de zwan-

gerschap; 
b. wanneer hij bij het opmaken van de akte van geboorte is tegen-

woordig geweest, en deze akte door hem is ondertekend, of een door 
hem gegeven verklaring inhoudt dat hij niet kan tekenen; 

c. wanneer het kind niet levend ter wereld is gekomen. 
 
 Artikel 302 
  
 1. De man kan de wettigheid van het kind ontkennen, indien hij 
bewijst, dat hij tussen de 307de en de 179ste dag voor de geboorte van 
het kind, hetzij uit hoofde van verwijdering hetzij ten gevolge van 
enig toeval, in de natuurlijke onmogelijkheid is geweest met zijn 
vrouw gemeenschap te hebben. 
 2. De man kan niet ontkennen dat het kind het zijne is, door zich 
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op zijn natuurlijke onmacht te beroepen. 
 
 Artikel 303 
  
 De man kan de wettigheid van het kind niet ontkennen op grond van 
overspel, noch op grond van gemeenschap met een ander binnen 126 dagen 
na de ontbinding van het huwelijk, een en ander tenzij de geboorte 
voor hem verborgen is gehouden; in dat geval zal hij worden toegelaten 
om het bewijs dat hij de vader van het kind niet is, tot volkomenheid 
te brengen. 
 
 Artikel 304 
  
 1. Hij kan de wettigheid ontkennen van een kind dat geboren is 
meer dan 306 dagen na de dag waarop een vonnis tot scheiding van tafel 
en bed kracht van gewijsde heeft verkregen, onverminderd de bevoegd-
heid van de vrouw om zulke feiten aan te voeren, die geschikt mochten 
zijn om te bewijzen, dat haar man de vader van het kind is. 
 2. Wanneer de ontkenning geldig is verklaard, zal door de ver-
zoening van de echtgenoten het kind geen wettige staat kunnen ver-
krijgen. 
 
 Artikel 305 
  
 Indien de ouders van een kind dat meer dan 306 dagen na de ont-
binding van hun huwelijk geboren is, met elkander hertrouwen, kan het 
kind op geen andere wijze een wettige staat verkrijgen, dan overeen-
komstig de bepalingen van de Tweede Afdeling van deze titel. 
 
 Artikel 306 
  
 1. In de gevallen bij de artikelen 301, 302, 303 en 304 voorzien, 
kan de man de wettigheid van het kind slechts ontkennen: 
a. binnen een maand, indien hij zich in Aruba bevindt; 
b. binnen twee maanden na zijn terugkomst, indien hij afwezig is. Komt 

de geboorte op een eerder tijdstip te zijner kennis, dan vangt die 
termijn op dit tijdstip aan; 

c. binnen twee maanden na de ontdekking van het bedrog, indien men de 
geboorte van het kind voor hem had verborgen gehouden. 

 2. Alle buiten rechte verleden akten die de ontkenning van de man 
inhouden, zijn krachteloos, indien zij niet binnen twee maanden door 
een rechtsvordering zijn gevolgd. 
 3. Indien de man, na de ontkenning bij een buiten rechte verleden 
akte te hebben gedaan, binnen de voorgeschreven termijn komt te over-
lijden, staat aan zijn erfgenamen een nieuwe termijn van twee maanden 
open ten einde hun rechtsvordering aan te vangen. 
 
 Artikel 307 
 
 De rechtsvordering, ingesteld door de man, vervalt, indien de 
erfgenamen deze niet binnen twee maanden voortzetten, te rekenen van 
het overlijden van de man. 
 
 Artikel 308 
 
 1. Wanneer de man overleden is, voordat hij zijn recht in dezen 
heeft doen gelden, maar terwijl de tijd daartoe nog lopende was, kun-
nen de erfgenamen de wettigheid van het kind ontkennen alleen in het 
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geval van artikel 302. 
 2. De rechtsvordering tot het betwisten van de wettigheid van het 
kind moet worden ingesteld binnen twee maanden, te rekenen van het 
tijdstip waarop het kind zich in het bezit heeft gesteld van de goede-
ren van de man, of van het tijdstip waarop de erfgenamen in dat bezit 
door het kind zijn gestoord. 
 
 Artikel 309 
 
 1. In de gevallen waarin de erfgenamen van de man krachtens de 
artikelen 306, 307 en 308 bevoegd zijn een rechtsvordering tot het be-
twisten van de wettigheid van een kind in te stellen of te vervolgen, 
hebben zij daartoe een termijn van zes maanden, indien een of meer van 
hen buiten Aruba woonachtig zijn. 
 2. Ingeval de verbindingen verbroken zijn, wordt deze termijn 
verlengd tot zes maanden na herstel van de verbindingen. 
 
 Artikel 310 
 
 Iedere rechtsvordering tot het ontkennen van de wettigheid van 
een kind moet worden gericht tegen de voogdijraad als bijzondere voogd 
van het kind; ook moet de moeder behoorlijk in het geding worden opge-
roepen. 
 
 Artikel 311 
 
 1. De staat van wettig kind wordt bewezen door bewijs van af-
stamming en van het huwelijk der ouders. 
 2. De afstamming van een wettig kind wordt bij gebreke van de ak-
te van geboorte bewezen door het ongestoord bezit van de staat van 
wettig kind. 
 
 Artikel 312 
  
 1. Het bezit van die staat wordt bewezen door feiten die, hetzij 
tezamen hetzij afzonderlijk, de betrekking van afstamming en verwant-
schap aantonen tussen een bepaalde persoon en de familie waartoe hij 
beweert te behoren. 
 2. De voornaamste van deze feiten zijn onder andere: 
a. dat die persoon altijd de naam heeft gedragen van de vader van wie 

hij beweert af te stammen; 
b. dat de vader hem als zijn kind heeft behandeld en als zodanig in 

zijn opvoeding, zijn onderhoud en zijn kostwinning heeft voorzien; 
c. dat hij aanhoudend als zodanig in de maatschappij is erkend; 
d. dat de nabestaanden hem als zodanig erkend hebben. 
 
 Artikel 313 
  
 Niemand kan zich op een staat beroepen die strijdig is met de af-
stamming volgens zijn geboorteakte, indien hij een staat overeenkom-
stig die akte bezit. Omgekeerd kan iemands afstamming volgens zijn ge-
boorteakte niet betwist worden, indien hij een staat overeenkomstig 
die akte bezit. 
 
 Artikel 314 
  
 1. Bij gebreke van zulke akte en onafgebroken bezit van staat, of 
wanneer het kind onder valse namen, of als geboren uiteen vader en een 
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moeder, die onbekend zijn, in de registers is ingeschreven, kan de af-
stamming door getuigen bewezen worden. 
 2. Dit bewijs kan nochtans niet worden toegelaten, dan wanneer er 
een begin is van bewijs door geschrifte, of wanneer de vermoedens of 
aanwijzingen, voortvloeiende uit feiten die reeds onbetwistbaar zijn, 
als genoegzaam zwaarwichtig kunnen worden beschouwd om zulk middel van 
bewijs toe te laten. 
 
 Artikel 315 
  
 Het begin van bewijs bij geschrifte vloeit voort uit familiebe-
scheiden, uit registers en huiselijke papieren van de vader of de moe-
der, of ook wel uit openbare of onderhandse akten, afkomstig van ie-
mand die in het geschil betrokken is, of zo hij nog in leve ware, 
daarbij belang zou hebben gehad. 
 
 Artikel 316 
  
 Het tegenbewijs kan bestaan in zulke middelen als geschikt zijn 
om aan te tonen, dat hij die zich op zijn afstamming beroept, het kind 
niet is van de moeder die hij voorgeeft te hebben; of ook, als het 
moederschap bewezen is, dat hij het kind niet is van de man van die 
moeder. 
 
 Artikel 317 
  
 De rechtsvordering tot inroeping van de staat is ten opzichte van 
het kind niet aan verjaring onderworpen. 
 
 Artikel 318 
 
 Deze rechtsvordering kan door de erfgenamen van het kind dat zijn 
staat niet heeft ingeroepen, niet worden ingesteld, tenzij het kind 
tijdens zijn minderjarigheid of binnen drie jaren daarna mocht zijn 
overleden. 
 
 Artikel 319 
 
 De erfgenamen kunnen zulke rechtsvordering echter voortzetten, 
wanneer deze door het kind is ingesteld, tenzij dit het geding drie 
jaren na de laatste procesakte onvervolgd heeft gelaten. 
 
 TWEEDE AFDELING 
  
 De wettiging van kinderen 
  
 Artikel 320 
  
 Een natuurlijk kind wordt door het huwelijk van zijn ouders ge-
wettigd, indien het door de vader voor of op de dag van de huwe-
lijksvoltrekking is erkend. 
 
 Artikel 321 
 
 1. Indien de vader verzuimd heeft, zijn kind voor of op de dag 
van de voltrekking van zijn huwelijk te erkennen, doch dit verzuim 
daarna hersteld heeft, kunnen de ouders aan de Gouverneur brieven van 
wettiging verzoeken. Het verzoek kan na het overlijden van een der ou-
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ders door de langstlevende, en na het overlijden van beide ouders door 
het kind worden gedaan. 
 2. Op gelijke wijze kan een kind gewettigd worden, nadat het 
voorgenomen huwelijk van zijn ouders door de dood van een van hen on-
mogelijk is geworden; in het geval de vader is overleden kunnen, bij 
gebreke van erkenning, de brieven van wettiging slechts worden ver-
leend, indien de vader van de geboorte van het kind of van de zwanger-
schap heeft kennis gedragen. Het verzoek daartoe kan, zowel door de 
langstlevende ouder als door het kind worden gedaan. 
 
 Artikel 322 
 
 Over het verzoek om brieven van wettiging wint de Gouverneur het 
ad vies in van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Neder-
landse Antillen en Aruba. Dit hoort de bloedverwanten van de ouders of 
doet hen horen; het kan ook bevelen, dat het verzoek in door hem aan 
te wijzen dagbladen wordt bekend gemaakt. 
 
 Artikel 323 
 
 1. Het kind dat door of staande het huwelijk van zijn ouders ge-
wettigd is, heeft de staat van wettig kind te rekenen van de huwe-
lijksvoltrekking. 
 2. Evenwel ontstaat ouderlijke macht door wettiging slechts voor 
zover de ouders tot de voogdij bevoegd zijn, en mits de voogdij niet 
aan een derde was opgedragen. 
 
 Artikel 324 
 
 1. De tot de voogdij bevoegde ouder die ondanks wettiging geen 
ouderlijke macht heeft verkregen, kan aan de rechter in eerste aanleg 
verzoeken met de ouderlijke macht of, na de ontbinding van zijn huwe-
lijk, met de voogdij te worden bekleed. 
 2. Het verzoek wordt slechts afgewezen, indien gegronde vrees be-
staat, dat bij inwilliging de belangen van het kind zouden worden ver-
waarloosd. 
 
 Artikel 325 
 
 1. De wettiging, bedoeld in het tweede lid van artikel 321, werkt 
van de dag waarop de brieven van wettiging verleend zijn. 
 2. Na de wettiging is de overlevende ouder, mits hiertoe bevoegd 
en behoudens het bepaalde bij het derde lid, van rechtswege voogd over 
het kind. 
 3. Indien echter het kind onder voogdij van een derde staat, ver-
krijgt de daartoe bevoegde overlevende ouder slechts dan de voogdij, 
wanneer hij hiermede op zijn verzoek door de rechter in eerste aanleg 
is belast; het tweede lid van artikel 324 is van toepassing. 
 
 Artikel 326 
 
 Wettiging van overleden kinderen overeenkomstig de bepalingen van 
de artikelen 320 en 321 is mogelijk, indien deze kinderen nakomelingen 
hebben nagelaten; zij strekt alsdan ten voordele van deze laatsten. 
 
 
 
 



 ************************* 
AB 1989 no. GT 100 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 21 april 2008 
 ************************* 
==================================================================== 
 

 
 55 

 DERDE AFDELING 
  
 Natuurlijke kinderen 
  
 Artikel 327 
  
 1. Onder een natuurlijk kind van zijn moeder wordt in dit wetboek 
verstaan haar onwettig kind. 
 2. Onder een natuurlijk kind van een vader wordt in dit wetboek 
verstaan het onwettig kind van hem die het kind heeft erkend. 
 
 Artikel 328 
 
 Een onwettig kind en zijn afstammelingen staan in familierech-
telijke betrekkingen tot de moeder van het kind en haar bloedverwanten 
en, na erkenning van het kind, ook tot de vader en diens bloed-
verwanten. 
 

Artikel 329 
 
 Erkenning kan geschieden: 
a. bij de geboorteakte van het kind; 
b. bij een akte van erkenning opgemaakt door een ambtenaar van de bur-

gerlijke stand; 
c. bij elke notariële akte. 
 
 Artikel 330 
  
 1. Een erkenning is nietig, indien zij is gedaan: 
a. door een man die met de moeder van het kind geen huwelijk zou mogen 

sluiten; 
b. door een gehuwde man, wiens huwelijk meer dan 306 dagen voor de ge-

boortedag van het kind is voltrokken; 
c. door een minderjarige die de leeftijd van achttien jaren niet heeft 

bereikt, tenzij de erkenning op de dag van voltrekking van zijn hu-
welijk heeft plaats gehad; 

d. bij het leven van de moeder zonder haar voorafgaande schriftelijke 
toestemming; 

e. tijdens de meerderjarigheid van het kind zonder diens voorafgaande 
schriftelijke toestemming; 

f. na het overlijden van de moeder van het minderjarige kind, of van 
het kind dat nakomelingen heeft nagelaten, zonder toestemming van 
de rechter in eerste aanleg. 

 2. De in het eerste lid, onderdelen d en e, vereiste toestemming 
kan ook worden gegeven bij akte die van de erkenning wordt opgemaakt. 
 3. De rechter in eerste aanleg verleent de toestemming in het 
eerste lid, onderdeel f, slechts, indien de erkenning in het belang 
van het kind onderscheidenlijk van de nakomelingen is. Alvorens een 
beslissing te nemen hoort de rechter de voogdijraad. 
 
 Artikel 331 
  
 1. Vernietiging van een erkenning waartoe de man die haar heeft 
gedaan, door bedreiging, dwaling, bedrog of, tijdens zijn minderjarig-
heid door misbruik van omstandigheden is bewogen, kan worden gevorderd 
door degene die de erkenning heeft gedaan, of, na zijn dood, door zijn 
erfgenamen. 
 2. Vernietiging van een erkenning, gedaan door een man die niet 
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de verwekker van het kind is, kan, wanneer wettiging niet heeft plaats 
gehad, worden gevorderd: 
a. indien de erkenning tijdens de minderjarigheid van het kind is ge-

daan, door het kind. Staat het kind onder voogdij of curatele van 
de moeder of van degene die het heeft erkend, dan wordt het verte-
genwoordigd door een bijzondere curator, benoemd door de rechter in 
eerste aanleg; 

b. indien de man die de erkenning heeft gedaan van de 306de tot en met 
de 180ste dag voor de geboorte van het kind gehuwd is geweest, door 
een wettige afstammeling uit dat huwelijk; 

c. indien de erkenning is gedaan krachtens artikel 300, door de vroe-
gere echtgenoot van de moeder van het kind; 

d. door het openbaar ministerie. 
 3. Vernietiging van een erkenning, krachtens artikel 300 gedaan 
door een man die niet de verwekker van het kind is, kan door de vroe-
gere echtgenoot van de moeder ook na wettiging worden gevorderd, mits 
hij de vordering niet later dan drie maanden na de wettiging instelt. 
 4. Vernietiging van een erkenning, tijdens de minderjarigheid van 
het kind gedaan door een man die niet de verwekker is, kan, wanneer 
wettiging heeft plaats gehad, worden gevorderd door het kind, doch 
niet eerder dan twee jaren en niet later dan drie jaren nadat het 
meerderjarig is geworden, of indien het kind pas na de aanvang van dat 
tijdvak er van kennis heeft verkregen, dat de erkennende man zijn ver-
wekker niet was, niet later dan een jaar nadat het daarvan kennis 
kreeg. 
 5. Nadat het vonnis waarbij de vernietiging is uitgesproken, in 
kracht van gewijsde is gegaan, wordt de erkenning geacht nimmer gevolg 
te hebben gehad. Te goeder trouw door derden verkregen rechten worden 
hierdoor nochtans niet geschaad. 
 
 TWAALFDE TITEL A 
  
 Adoptie 
  
 Artikel 331a 
  
 1. Adoptie geschiedt door een uitspraak van de rechter in eerste 
aanleg op verzoek van een echtpaar dat een kind wil adopteren. 
 2. Het verzoek kan alleen worden toegewezen, indien de adoptie 
zowel uit het oogpunt van verbreking van de banden met de ouders als 
uit dat van bevestiging van de banden met de adoptanten, in het ken-
nelijk belang van het kind is en aan de voorwaarden, in artikel 331b 
gesteld, is voldaan. 
 3. Het verzoek kan ook door de overblijvende echtgenoot na het 
overlijden van de andere echtgenoot worden gedaan, wanneer blijkt, dat 
het voornemen daartoe reeds tijdens het huwelijk bij beide echtgenoten 
bestond, doch de dood heeft verhinderd uitvoering aan dit voornemen te 
geven. Ook in dit geval worden echtgenoten als adoptanten aangemerkt. 
 4. Is het kind veertien jaar of ouder, dan beslist de rechter 
niet dan nadat hij het kind heeft gehoord. 
 
 Artikel 331b 
  
 Voorwaarden voor adoptie zijn: 
a. dat het kind op de dag van het verzoek minderjarig is; 
b. dat het kind niet is een wettig of natuurlijk kind van een der 

adoptanten of van een wettig of natuurlijk kind van een van hen; 
c. dat ieder der adoptanten ten minste achttien en ten hoogste   vijf-
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tig jaren ouder dan het kind is; 
d. dat geen der ouders die met het kind in familierechtelijke be-

trekking staan, het verzoek tegenspreekt. Nochtans is de rechter 
niet verplicht het verzoek af te wijzen bij tegenspraak van een ou-
der die meer dan twee jaren tevoren is opgeroepen ten verhoor op 
een gelijk verzoek van dezelfde echtgenoten, dat is afgewezen hoe-
wel aan de voorwaarden, gesteld onder e en f was voldaan; 

e. dat de ouders die in familierechtelijke betrekking tot het kind 
staan, op de dag van het verzoek meerderjarig zijn; 

f. dat de adoptanten ten minste drie jaren of, indien ieder van hen de 
leeftijd van veertig jaren heeft bereikt, ten minste een jaar voor 
de dag van het verzoek met elkander zijn gehuwd. 

 
 Artikel 331c 
 
 1. Door adoptie verkrijgt de geadopteerde de staat van wettig 
kind van de adoptiefouders. 
 2. Door de adoptie houden op familierechtelijke betrekkingen te 
bestaan tussen de geadopteerde en zijn bloed- en aanverwanten in de 
opgaande linie en de zijlinie. 
  

Artikel 331d 
 
 1. De adoptie heeft haar gevolgen van de dag waarop de uitspraak 
in kracht van gewijsde is gegaan. 
 2. De adoptie blijft haar gevolgen behouden, ook al zou blijken, 
dat de rechter de door artikel 331b gestelde voorwaarden ten onrechte 
als vervuld zou hebben aangenomen, onverminderd nochtans de mogelijk-
heid van request civiel. 
 
 Artikel 331e 
 
 1. De adoptie kan door een uitspraak van de rechter in eerste 
aanleg op verzoek van de geadopteerde worden herroepen. 
 2. Het verzoek kan alleen worden toegewezen, indien de herroeping 
in het kennelijk belang van de geadopteerde is, de rechter van de re-
delijkheid der herroeping in gemoede overtuigd is, en het verzoek is 
ingediend niet eerder dan twee jaren en niet later dan drie jaren na 
de dag waarop de geadopteerde meerderjarig is geworden. 
 
 Artikel 331f 
 
 1. Door herroeping van de adoptie heeft de geadopteerde niet lan-
ger de staat van wettig kind van de adoptiefouders. De familie-
rechtelijke betrekkingen die krachtens deze staat bestonden tussen de 
geadopteerde, zijn echtgenoot en zijn kinderen enerzijds en de adop-
tiefouders en hun bloed- en aanverwanten anderzijds, houden op te be-
staan. 
 2. De familierechtelijke betrekkingen die door de adoptie hebben 
opgehouden te bestaan, herleven door de herroeping. 
 3. Artikel 331d vindt ten aanzien van de herroeping overeenkom-
stige toepassing. 
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 DERTIENDE TITEL 
  
 Van bloedverwantschap en zwagerschap 
  
 Artikel 331g 
  
 1. Bloedverwantschap bestaat in de betrekking tussen personen 
welke de een van de andere afstammen, of een gemene stamvader hebben. 
 2. De betrekking van bloedverwantschap wordt berekend door het 
getal der geboorten; elke geboorte wordt een graad genoemd. 
 
 Artikel 331h 
 
 1. De opvolging van graden maakt de linie. 
 2. Men noemt een rechte linie de opvolging van graden tussen per-
sonen die de een van de andere afstammen; zijlinie, de opvolging van 
graden tussen personen die niet van elkander afstammen, maar die een 
gemene stamvader hebben. 
 
 Artikel 331i 
 
 1. De rechte linie wordt onderscheiden in rechte nederdalende en 
rechte opgaande linie. 
 2. De eerste maakt het verband tussen de stamvader en die van hem 
afstammen; de laatste verbindt een persoon met die gene van welke hij 
afstamt. 
 
 Artikel 331j 
 
 In de rechte linie rekent men, dat er tussen de personen zoveel 
graden zijn als er geboorten bestaan: zo staat, in de nederdalende li-
nie, de zoon, met betrekking tot de vader, in de eerste graad; de 
kleinzoon in de tweede, enzovoorts; en wederkerig staan, in de op-
gaande linie, de vader en grootvader, met betrekking tot de zoon en 
kleinzoon, in de eerste of tweede graad, en zo vervolgens. 
 
 Artikel 331k 
 
 In de zijlinie worden de graden berekend door het getal der ge-
boorten, eerst tussen de ene bloedverwant en de naaste gemene stamva-
der, en vervolgens tussen deze en de andere bloedverwant; zo bestaan 
twee broers elkander in de tweede graad, ooms en neven in de derde, 
volle neven in de vierde, en zo vervolgens. 
 
 Artikel 331l 
 
 1. Zwagerschap bestaat in de betrekking welke door aanhuwelijking 
geboren wordt tussen de ene der echtgenoten en de bloedverwanten van 
de andere. 
 2. Er bestaat geen zwagerschap tussen de wederzijdse bloedver-
wanten der echtgenoten. 
 
 Artikel 331m 
 
 De graden van zwagerschap worden op dezelfde manier als die der 
bloedverwanten berekend. 
 
 



 ************************* 
AB 1989 no. GT 100 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 21 april 2008 
 ************************* 
==================================================================== 
 

 
 59 

 Artikel 331n 
 
 Door de ontbinding des huwelijks wordt de zwagerschap tussen de 
ene der echtgenoten en de bloedverwanten van de andere niet opgeheven. 
 
 DERTIENDE TITEL A 
  
 Minderjarigheid 
  
 EERSTE AFDELING 
  
 Algemene bepalingen 
  
 Artikel 332 
  
 Minderjarigen zijn zij die de ouderdom van eenentwintig jaren 
niet hebben bereikt en niet gehuwd zijn of gehuwd zijn geweest. 
 
 Artikel 333 
  
 1. Minderjarigen zijn onbekwaam rechtshandelingen te verrichten, 
voor zover de wet niet anders bepaalt. 
 2. Een minderjarige die met oordeel des onderscheids handelt, is 
bekwaam rechtshandelingen te verrichten met toestemming van zijn wet-
telijke vertegenwoordiger, voor zover deze bevoegd is die rechts-
handelingen voor de minderjarige te verrichten. De toestemming kan 
slechts worden verleend voor een bepaalde rechtshandeling of voor een 
bepaald doel. De toestemming voor een bepaald doel moet schriftelijk 
worden verleend. 
 3. Hij is bekwaam over gelden die zijn wettelijke vertegenwoor-
diger voor levensonderhoud of studie te zijner beschikking heeft ge-
steld, overeenkomstig deze bestemming te beschikken. 
 
 TWEEDE AFDELING 
  
 Handlichting 
  
 Artikel 334 
  
 1. Handlichting, waarbij aan een minderjarige bepaalde bevoegdhe-
den van een meerderjarige worden toegekend, kan wanneer de minder-
jarige de volle ouderdom van achttien jaren heeft bereikt, op zijn 
verzoek door de rechter in eerste aanleg worden verleend. 
 2. Zij wordt niet verleend tegen de wil van de ouders, voor zover 
deze het gezag over de minderjarige uitoefenen met inachtneming noch-
tans van het tweede lid van artikel 339. 
 3. Bij het verlenen van handlichting bepaalt de rechter in eerste 
aanleg uitdrukkelijk, welke bevoegdheden van een meerderjarige aan de 
minderjarige worden toegekend. Deze bevoegdheden mogen zich niet ver-
der uitstrekken dan tot de gedeeltelijke of de gehele ontvangst van 
zijn inkomsten en de beschikking daarover, het sluiten van verhuringen 
en verpachtingen, het in een vennootschap deelnemen en het uitoefenen 
van een beroep of bedrijf. De minderjarige wordt echter door handlich-
ting niet bekwaam tot het beschikken over onroerende goederen, effect 
en, of door hypotheek gedekte vorderingen. 
 4. Hij kan ter zake van handelingen waartoe hij krachtens de ver-
kregen handlichting bekwaam is, eisende of verwerende in rechte optre-
den. Artikel 69, tweede lid, geldt voor die handelingen niet. 
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 Artikel 335 
  
 1. Een verleende handlichting kan door de rechter in eerste aan-
leg worden ingetrokken, indien de minderjarige daarvan misbruik maakt 
of de gegronde vrees bestaat dat hij dit zal doen. 
 2. De in trekking geschiedt op verzoek van een van de ouders van 
de minderjarige, voor zover deze het gezag over hem uitoefenen, en met 
inachtneming van het tweede lid van artikel 339, of op verzoek van de 
voogd of toeziende voogd. 
 
 Artikel 335a 
  
 1. Een beschikking waarbij handlichting is verleend of ingetrok-
ken, moet worden bekend gemaakt op zodanige wijze als de rechter zal 
hebben bepaald. 
 2. In de bekendmaking moet nauwkeurig worden vermeld hoedanig, en 
tot welk einde zij is verleend. Voor de bekendmaking werkt zomin de 
handlichting als haar in trekking tegen derden die hiervan onkundig 
waren. 
 
 DERDE AFDELING 
  
 Voogdijraden 
  
 Artikel 336 
  
 1. Er is een voogdijraad. 
 2. De taak en de bevoegdheden van de voogdijraad worden bij 
landsverordening bepaald. 
 3. De door de voogdijraad gemaakte kosten komen ten taste van het 
Land. 
 4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden zijn 
samenstelling en werkwijze geregeld, alsmede de wijze waarop de door 
de voogdijraad gemaakte kosten door hem verantwoord en door het Land 
betaald worden. 
 
 Artikel 336a 
  
 De voogdijraad kan optreden ten behoeve van een minderjarige die 
in Aruba hetzij zijn woonplaats of laatste woonplaats hetzij zijn wer-
kelijk verblijf heeft. 
 
 Artikel 336b 
 
 1. De voogdijraad zorgt voor de minderjarigen die hem krachtens 
enig wettelijk voorschrift door de rechter of het openbaar ministerie 
voorlopig zijn toevertrouwd. 
 2. De voogdijraad draagt zorg, dat de gelden die hem ten behoeve 
van het onderhoud van minderjarigen worden uitgekeerd, aan de daarop 
rechthebbende worden uitbetaald, en ziet toe dat zij overeenkomstig 
hun bestemming worden besteed. 
 
 Artikel 336c 
  
 1. Indien de voogdijraad blijkt, dat een minderjarige niet onder 
het wettelijk vereiste gezag staat of dat dit gezag niet 
over hem wordt uitgeoefend, verzoekt hij de rechter in eerste aanleg 
in de gezagsuitoefening over de minderjarige te voorzien. 
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 2. Indien het ter voorkoming van de zedelijke of lichamelijke on-
dergang van zulk een minderjarige dringend en onverwijld noodzakelijk 
is, kan het openbaar ministerie hem voorlopig aan de voogdijraad toe-
vertrouwen; deze laatste wendt zich in dit geval binnen zes we ken tot 
de rechter in eerste aanleg ten einde een voorziening in het gezag 
over deze minderjarige te verkrijgen. 
 
 Artikel 336d 
  
 1. De overheid en ambtenaren van de burgerlijke stand verschaffen 
de voogdijraad alle inlichtingen en verstrekken hem kosteloos alle af-
schriften en uittreksels uit hun registers, die deze raad ter uitvoe-
ring van zijn taak van hen vragen; de te verstrekken afschriften en 
uittreksels zijn vrij van zegel. 
 2. Alle verzoeken die de voogdijraad ter uitvoering van zijn taak 
tot de rechter richt worden kosteloos behandeld, de grossen, afschrif-
ten en uittreksels, die hij tot dat doel aanvraagt, zijn vrij van ze-
gel en worden hem door de griffier vrij van alle kosten uitgereikt. 
 3. Alle stukken en exploiten, die van de voogdijraad uitgaan, 
zijn vrij van zegel en worden, voor zover hun registratie vereist is, 
gratis geregistreerd. 
 
 VIERDE AFDELING 
  
 Registers betreffende het over minderjarigen uitgeoefende gezag 
  
 Artikel 337 
  
 Bij het gerecht in eerste aanleg berusten openbare registers 
waarin aantekening gehouden wordt van rechtsfeiten die op het over 
minderjarigen uitgeoefende gezag, met inbegrip van de toeziende voog-
dij, betrekking hebben. Bij landsbesluit, houdende algemene maatrege-
len, wordt bepaald welke rechtsfeiten aangetekend worden en op welke 
wijze deze aantekening geschiedt. 
 
 VEERTIENDE TITEL 
  
 Ouderlijke macht 
  
 EERSTE AFDELING 
  
 De ouderlijke macht, wat de persoon van het kind betreft 
  
 Artikel 338 
  
 1. Een kind van welke leeftijd ook is aan zijn ouders eerbied en 
ontzag verschuldigd. 
 2. De ouders zijn verplicht hun minderjarige kind te verzorgen en 
op te voeden. 
 
 Artikel 339 
  
 1. Gedurende hun huwelijk bezitten de ouders de ouderlijke macht 
over hun minderjarige kinderen. 
 2. Zij oefenen deze macht gezamenlijk uit. Bij verschil van in-
zicht is de wil van de vader beslissend. 
 3. Indien de beslissing van de vader kennelijk in strijd is met 
of ernstige gevaren oplevert voor de zedelijke of geestelijke belangen 
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of voor de gezondheid van het minderjarige kind, is de rechter in eer-
ste aanleg op verzoek van de moeder bevoegd die beslissing teniet te 
doen. 
 4. Verkeert een van de ouders in de onmogelijkheid de ouderlijke 
macht uitte oefenen, dan oefent de andere ouder die alleen uit. Verke-
ren beide ouders in deze onmogelijkheid, dan benoemt de rechter in 
eerste aanleg een voogd overeenkomstig artikel 392. 
 5. Een ouder die onder curatele is gesteld, wordt geacht in de 
onmogelijkheid te verkeren de ouderlijke macht uitte oefenen. 
 
 TWEEDE AFDELING 
  
 De ouderlijke macht, wat het vermogen van het kind betreft 
  
 Artikel 340 
  
 1. De vader of, indien zij de ouderlijke macht alleen uitoefent, 
de moeder voert het bewind over het vermogen van het kind en vertegen-
woordigt het kind in burgerlijke handelingen. 
 2. Van deze regel kan worden afgeweken: 
a. ingevolge artikel 286 bij scheiding van tafel en bed op verzoek van 

beide echtgenoten; 
b. ingevolge artikel 369, tweede lid, bij ontheffing of ontzetting van 

de ouderlijke macht; 
c. indien hij die een minderjarige goederen schenkt of vermaakt, be-

paalt dat een ander het bewind daarover zal voeren. 
 3. In het laatstbedoelde geval is de vader of, indien zij de ou-
derlijke macht alleen uitoefent, de moeder bevoegd van de bewind-
voerder rekening en verantwoording te vragen. 
 4. Bij het vervallen van het door de schenker of erflater inge-
stelde bewind is het eerste lid van toepassing. 
 
 Artikel 341 
  
 De ouder moet het bewind over het vermogen van zijn kind als een 
goed huisvader voeren. Bij slecht bewind is hij voor de daaraan te 
wijten schade aansprakelijk, behoudens voor de vruchten van dat vermo-
gen, voor zover de wet hem het genot daarvan toekent. 
 
 Artikel 342 
  
 Op het bewind van een ouder zijn de artikelen 437, tweede lid, en 
438 tot en met 448 van overeenkomstige toepassing. 
 
 Artikel 343 
 
 Wanneer de belangen van de ouder in strijd mochten zijn met die 
van zijn kinderen, benoemt de rechter in eerste aanleg een bijzondere 
curator om deze kinderen te vertegenwoordigen. 
 
 Artikel 344 
 
 1. Elke ouder die het gezag over zijn wettige of natuurlijke kin-
deren uitoefent, heeft het vrucht genot van hun vermogen. Indien het 
kind bij de ouder inwoont omvat het vruchtgenot het inkomen uitarbeid 
van het kind. 
 2. Ingeval geen van beide ouders bedoeld gezag uitoefent komt het 
vruchtgenot hun slechts toe, voor zover zij van dit gezag zijn onthe-



 ************************* 
AB 1989 no. GT 100 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 21 april 2008 
 ************************* 
==================================================================== 
 

 
 63 

ven. 
 
 Artikel 345 
 
 Aan bedoeld vruchtgenot zijn de last en verbonden, die op vrucht-
gebruikers rusten. 
 
 Artikel 346 
 
 De ouder heeft geen vruchtgenot van het vermogen ten aanzien 
waarvan de erflater of de schenker heeft bepaald, dat de ouders daar-
van het vruchtgenot niet zullen hebben. 
 
 DERDE AFDELING 
  
 Ondertoezichtstelling van kinderen 
  
 Artikel 347 
  
 1. Indien een kind zodanig opgroeit, dat het met zedelijke of li-
chamelijke ondergang wordt bedreigd, kan de rechter in eerste aanleg 
het onder toezicht stellen. 
 2. Hij kan dit doen op verzoek van een van de ouders, een van de 
bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad, de voogdijraad of 
op vordering van het openbaar ministerie. 
 
 Artikel 348 
 
 1. Bij de toewijzing van het verzoek of van de vordering benoemt 
de rechter in eerste aanleg tevens een gezinsvoogd die onder zijn let-
ting op het kind toezicht houdt. 
 2. Bij deze benoeming let de rechter in eerste aanleg op de gods-
dienstige gezindheid van het kind en van het gezin waartoe het kind 
behoort. 
 
 Artikel 349 
 
 De rechter in eerste aanleg is bevoegd te allen tijde de ge-
zinsvoogd door een ander te vervangen. 
 
 Artikel 350 
 
 De rechter in eerste aanleg kan hangende het onderzoek het kind 
voorlopig onder toezicht stellen. Dit voorlopig toezicht blijft gelden 
totdat omtrent de ondertoezichtstelling bij gewijsde is beslist. 
 
 Artikel 351 
 
 1. De rechter in eerste aanleg bepaalt de duur van de ondertoe-
zichtstelling op een termijn van ten hoogste een jaar, die hij telkens 
met ten hoogste een jaar kan verlengen. 
 2. De rechter in eerste aanleg kan de ondertoezichtstelling te 
allen tijde opheffen. Zij eindigt door de meerderjarigheid van het 
kind. 
 
 Artikel 352 
 
 De gezinsvoogd zoekt zoveel mogelijk persoonlijk aanraking met 
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het kind en met het gezin waartoe het behoort. Hij bevordert het gees-
telijk, lichamelijk en toekomstig stoffelijk welzijn van het kind. Hij 
dient de ouders van raad bij de verzorging en opvoeding en tracht hen 
te overreden hiertoe het nodige te doen. 
 
 Artikel 353 
 
 1. Bij de verzorging en opvoeding van het onder toezicht gestelde 
kind moeten de ouders zich gedragen naar de aanwijzingen van de ge-
zinsvoogd. 
 2. Een ouder die met de gezinsvoogd van mening verschilt ten aan-
zien van de in het belang van het kind te nemen maatregelen, kan de 
beslissing van de rechter in eerste aanleg inroepen. 
 3. Aanwijzing tot het nemen van maatregelen die kosten zullen 
veroorzaken, kan de gezinsvoogd slechts geven met machtiging van de 
rechter in eerste aanleg. 
 4. Plaatsing van het kind buiten het gezin geschiedt, behoudens 
in de gevallen dat de ouders daartoe zonder bezwaar van de gezinsvoogd 
overgaan, alleen krachtens de artikelen 355 en 356. 
 
 Artikel 354 
 
 De rechter in eerste aanleg kan te allen tijde bevelen, dat het 
kind door de gezinsvoogd voor hem wordt gebracht. 
 
 Artikel 355 
 
 De rechter in eerste aanleg kan het kind tot onderzoek van zijn 
geestelijke of lichamelijke gesteldheid voor ten hoogste drie maanden 
doen opnemen in een door hem aan te wijzen observatiehuis. Hij kan de 
termijn van de opneming eenmaal met ten hoogste drie maanden verlen-
gen, indien het belang van het kind dit gebiedend noodzakelijk maakt. 
 
 Artikel 356 
  
 1. Indien dit in het belang van de verzorging en opvoeding nood-
zakelijk is, kan de rechter in eerste aanleg het kind doen opnemen in 
een door hem aan te wijzen inrichting of elders dan in een inrichting. 
 2. Bij zijn keuze let de rechter in eerste aanleg op de wensen 
van hen die het gezag uitoefenen, en op de godsdienstige gezindheid 
van het kind en van het gezin waartoe het behoort. 
 3. De rechter in eerste aanleg bepaalt de duur van de opneming op 
een termijn van ten hoogste een jaar. Hij kan deze termijn telkens met 
een jaar verlengen en te allen tijde verkorten. 
 4. De termijn van opneming in een tuchtschool kan een jaar, of 
indien het kind nog niet veertien jaren oud is, zes maanden niet over-
schrijden. 
 5. Opneming in een inrichting eindigt mede door een besluit van 
de minister van Justitie, de rechter in eerste aanleg gehoord, wanneer 
de minister van Justitie dit in verband met een juiste verdeling der 
in de aangewezen inrichtingen beschikbare plaatsruimte noodzakelijk 
oordeelt. 
 
 Artikel 357 
 
 De kosten van de maatregelen, bedoeld bij de artikelen 353, derde 
lid, 355 en 356, komen ten laste van de ouders of, voor zover deze on-
vermogend zijn, ten laste van het kind; voor zover ook dit laatste on-
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vermogend is, komen die kosten ten laste van de Landskas. 
 
 Artikel 358 
 
 Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden voor-
schriften gegeven ten aanzien van alles wat in verband met de uit-
voering van de voorschriften van deze afdeling nog nadere voorziening 
behoeft. 
 
 VIERDE AFDELING 
  
 Ontheffing en ontzetting van de ouderlijke macht 
  
 Artikel 359 
  
 Mits het belang van het kind zich daar niet tegen verzet, kan de 
rechter in eerste aanleg een ouder van de ouderlijke macht over een of 
meer van zijn kinderen ontheffen op grond dat hij ongeschikt of on-
machtig is zijn plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen. 
 
 Artikel 360 
 
 Ontheffing wordt slechts uitgesproken op verzoek van de voogdij-
raad of op vordering van het openbaar ministerie. 
 
 Artikel 361 
 
 1. Ontheffing kan niet worden uitgesproken indien de ouder zich 
daartegen verzet. 
 2. Deze regel lijdt uitzondering: 
a. indien na een ondertoezichtstelling van ten minste zes maanden 

blijkt of na een opneming krachtens het bepaalde in de artikelen 
355 en 356 van meer dan een jaar en zes maanden gegronde vrees be-
staat, dat deze maatregel, door de ongeschiktheid of onmacht van 
een ouder om zijn plicht tot verzorging te vervullen, onvoldoende 
is om het kind voor zedelijke of lichamelijke ondergang te behoe-
den; 

b. indien zonder de ontheffing van de ene ouder de ontzetting van de 
andere ouder het kind niet aan diens invloed zou onttrekken; 

c. indien de geestvermogens van de ouder zodanig zijn gestoord, dat 
hij niet in staat is zijn wil te bepalen of de betekenis van zijn 
verklaring te begrijpen. 

 
 Artikel 362 
 
 1. Indien de rechter in eerste aanleg het in het belang van het 
kind noodzakelijk oordeelt, kan hij een ouder van de ouderlijke macht 
over een of meer van zijn kinderen ontzetten,op grond van: 
a. misbruik van de ouderlijke macht of grove verwaarlozing van de ver-

zorging of opvoeding van een of meer kinderen; 
b. slecht levensgedrag; 
c. onherroepelijke veroordeling: 
 1°. wegens opzettelijke deelneming aan enig misdrijf met een onder 

zijn gezag staande minderjarige; 
 2°. wegens het plegen tegen de minderjarige van een van de mis-

drijven, omschreven in de titels XIII tot en met XV en XVIII tot 
en met XX van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht van 
Aruba; 
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 3°. tot een vrijheidsstraf van twee jaar of langer; 
d. het in ernstige mate veronachtzamen van de aanwijzingen van de ge-

zinsvoogd of belemmeren van een krachtens het bepaalde in de arti-
kelen 355 en 356 bevolen opneming; 

e. het bestaan van gegronde vrees voor verwaarlozing van de belangen 
van het kind, doordat de ouder het kind terugeist of terugneemt van 
anderen die diens verzorging en opvoeding op zich hebben genomen. 

 2. Onder misdrijf worden in dit artikel begrepen medeplichtigheid 
aan en poging tot misdrijf. 
 
 Artikel 363 
 
 1. Ontzetting van de ouderlijke macht wordt slechts uitgesproken 
op verzoek van de andere ouder, een van de bloed- of aanverwanten van 
het kind tot en met de vierde graad, de voogdijraad, of op vordering 
van het openbaar ministerie. 
 2. In het geval, bedoeld bij het eerste lid van artikel 362, on-
derdeel e, kan de ontzetting bovendien verzocht worden door hem die de 
verzorging en opvoeding van het kind op zich genomen heeft. 
 
 Artikel 364 
 
 1. Indien de rechter in eerste aanleg het in het belang van het 
kind noodzakelijk acht, kan hij een ouder wiens ontzetting verzocht of 
gevorderd is, hangende het onderzoek, geheel of gedeeltelijk in de 
uitoefening van de ouderlijke macht over een of meer van zijn kinderen 
schorsen. Gelijke bevoegdheid komt hem toe ten opzichte van een ouder 
wiens ontheffing verzocht of gevorderd is, in de gevallen, bedoeld in 
artikel 361, tweede lid. 
 2.Indien de andere ouder mede de ouderlijke macht uitoefent, 
wordt gedurende de schorsing deze macht door hem telkens alleen uit-
geoefend. 
 3. Acht de rechter in dit laatste geval de schorsing van de te 
ontzetten ouder onvoldoende om het kind aan diens invloed te ont-
trekken, dan kan hij ook de andere ouder schorsen. 
 4. Betreft de schorsing beide ouders of een ouder die de ouder-
lijke macht alleen uitoefent, dan vertrouwt de rechter het kind voor-
lopig toe aan de voogdijraad, waarbij hij deze laatste ten aanzien van 
persoon en vermogen van dit kind de bevoegdheden verleent, die hij ge-
schikt acht. 
 5. De in dit artikel bedoelde beschikkingen blijven van kracht, 
totdat de uitspraak omtrent de ontzetting of de ontheffing in kracht 
van gewijsde is gegaan. De rechter kan zodanige beschikking evenwel 
met in gang van een vroeger tijdstip herroepen. 
 
 Artikel 365 
  
 1. Op grond van feiten die tot ontzetting van een ouder kunnen 
leiden, kan het openbaar ministerie, indien het dit in het belang van 
het kind noodzakelijk acht, dit aan de macht van de ouders onttrekken 
en voorlopig aan de voogdijraad toevertrouwen. Gelijke bevoegdheid 
komt hem toe op grond van feiten die tot ontheffing van een ouder kun-
nen leiden in de gevallen, bedoeld in artikel 361, tweede lid. 
 2. De toevertrouwing vervalt indien het openbaar ministerie niet 
binnen veertien dagen van de rechter in eerste aanleg haar be-
krachtiging heeft gevorderd. 
 3. Wordt de bekrachtiging tijdig gevorderd, dan kan de rechter in 
eerste aanleg, hetzij de teruggave van het kind aan zijn ouders beve-
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len hetzij een van de beschikkingen geven, bedoeld in artikel 364. 
 4. In dit laatste geval bepaalt de rechter tevens hoe lang de ge-
geven beschikking van kracht zal blijven.Is echter voor het einde van 
deze termijn, die op verzoek van de voogdijraad kan worden verlengd, 
een verzoek of vordering tot ontzetting of ontheffing aanhangig ge-
maakt, dan blijft de beschikking gelden totdat over de ontzetting of 
de ontheffing bij gewijsde is beslist. De rechter kan die beschikking 
evenwel met in gang van een vroeger tijdstip herroepen. 
 
 Artikel 366 
  
 De kosten die de voogdijraad maakt ten behoeve van het hem toe-
vertrouwde kind, komen ten laste van de ouders of, voor zover deze on-
vermogend zijn, ten laste van het kind; voor zover ook dit laatste on-
vermogend is, komen die kosten ten laste van de Landskas met in-
achtneming van de regelen dienaangaande bij landsbesluit, houdende al-
gemene maatregelen, te stellen. Wanneer de toevertrouwing niet door de 
ontzetting of de ontheffing van een of beide ouders gevolgd wordt, kan 
de rechter in eerste aanleg bevelen, dat hetgeen zij of het kind ter 
bestrijding van bedoelde kosten hebben betaald hun geheel of ten dele 
wordt teruggegeven. 
 
 Artikel 367 
  
 1. Indien de ouders gezamenlijk de ouderlijke macht uitoefenen, 
wordt na de ontheffing of ontzetting van een van hen deze macht 
voortaan door de andere ouder alleen uitgeoefend. 
 2. In geval van ontheffing of ontzetting van een ouder die na 
scheiding van tafel en bed de ouderlijke macht alleen uitoefent, kan 
de andere ouder, mits tot de voogdij bevoegd, de rechter in eerste 
aanleg te allen tijde verzoeken met de uitoefening van de ouderlijke 
macht te worden belast. Dit verzoek wordt slechts afgewezen, indien 
gegronde vrees bestaat dat bij inwilliging de belangen van het kind 
zouden worden verwaarloosd. 
 3. De rechter die het verzoek, bedoeld bij het tweede lid, heeft 
afgewezen, kan deze beschikking steeds wijzigen. Hij doet dit echter 
slechts op verzoek van de betrokken ouder en niet dan op grond van om-
standigheden waarmede de rechter bij het geven van de beschikking geen 
rekening heeft kunnen houden. 
 
 Artikel 368 
  
 1. Indien de andere ouder de ouderlijke macht niet voortaan al-
leen uitoefent, benoemt de rechter een voogd en een toeziende voogd 
over de minderjarigen. 
 2. Ieder die tot uitoefening van de voogdij bevoegd is, kan tij-
dens het onderzoek schriftelijk aan de rechter verzoeken met de voog-
dij te worden belast. 
 
 Artikel 369 
  
 1. Indien de ontheven of ontzette ouder het bewind over het ver-
mogen van zijn kind voerde, wordt hij tevens veroordeeld tot het af-
leggen van rekening en verantwoording aan zijn opvolger in het bewind. 
 2. Zijn er kinderen die goederen gemeen hebben, en komen zij on-
der het gezag van verschillende personen, dan kan de rechter een van 
dezen of een derde aanwijzen om over deze goederen tot de verdeling 
het bewind te voeren. De aangewezen bewindvoerder stelt de waarborgen 



 ************************* 
AB 1989 no. GT 100 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 21 april 2008 
 ************************* 
==================================================================== 
 

 
 68 

die de rechter van hem verlangt. 
 
 Artikel 370 
  
 1. Indien de rechter overtuigd is, dat een kind wederom aan zijn 
ontheven of ontzette ouder mag worden toevertrouwd, kan hij deze ouder 
in de ouderlijke macht herstellen, of tot voogd of toeziende voogd 
over zijn kind benoemen. 
 2. De bevoegdheid van een van tafel en bed gescheiden ouder om de 
ouderlijke macht alleen uit te oefenen, gaat niet verloren door her-
stel in de ouderlijke macht van de ontheven of ontzette ouder. Deze 
laatste kan echter de rechter verzoeken te bepalen, dat hij voortaan 
de ouderlijke macht alleen zal uitoefenen; de rechter doet dit niet 
dan op grond van omstandigheden waarmede de rechter die bepaald heeft 
dat de andere ouder de ouderlijke macht zal uitoefenen, bij die be-
slissing geen rekening heeft kunnen houden. 
 3. Was de voogdij aan de andere ouder opgedragen, dan benoemt de 
rechter de ontheven of ontzette ouder niet tot voogd dan op grond van 
omstandigheden waarmede de rechter die de voogdij aan de andere ouder 
heeft opgedragen, bij die beslissing geen rekening heeft kunnen hou-
den. 
 4. Tot benoeming van de ontheven of ontzette ouder tot toeziende 
voogd gaat de rechter niet over dan wanneer de toeziende voogdij open-
staat of de toeziende voogd hem verzoekt de ontheven of ontzette ouder 
in zijn plaats te benoemen. 
 
 Artikel 371 
  
 1. Herstel in het gezag over de minderjarige overeenkomstig arti-
kel 370, kan worden verzocht door de ontheven of ontzette ouder en 
door de voogdijraad. 
 2. Hangende het onderzoek kan zowel de voogdijraad als de te her-
stellen ouder, de rechter verzoeken de beslissing aan te houden tot 
het einde van een door hem te bepalen proeftijd van ten hoogste zes 
maanden; gedurende die tijd zal het kind bij de te herstellen ouder 
verblijven. De rechter is te allen tijde bevoegd de proeftijd te be-
eindigen. 
 
 VIJFTIENDE TITEL 
  
 Voogdij 
  
 EERSTE AFDELING 
  
 Voogdij in het algemeen 
  
 Artikel 372 
  
 1. Voor zover de wet niet anders bepaalt, is in iedere voogdij 
een voogd en een toeziende voogd. 
 2. De voogdij of toeziende voogdij, door een persoon uitgeoefend 
over kinderen van dezelfde ouders, geldt als een voogdij of toeziende 
voogdij. 
 
 Artikel 373 
  
 1. De voogdij begint: 
a. voor de voogd die van rechtswege optreedt: op het tijdstip waarop 
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hij voogd wordt; 
b. voor de voogd die door een ouder is benoemd: op het tijdstip waarop 

hij zich na het overlijden van deze ouder bereid verklaart de voog-
dij te aanvaarden;  

c. voor de voogd die door de rechter is benoemd: op de dag waarop de 
beslissing die de benoeming inhoudt, in kracht van gewijsde is ge-
gaan, of, zo deze uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, daags na-
dat de griffier de voogd van zijn benoeming mededeling heeft ge-
daan. 

 2. De regel, vermeld in het eerste lid, onderdeel c, lijdt de 
volgende uitzonderingen: 
a. de voogdij van de tot voogdes benoemde gehuwde vrouw begint niet, 

voordat zij met bijstand of schriftelijke toe stemming van haar man 
of met machtiging van de rechter zich bereid verklaard heeft die te 
aanvaarden; 

b. de voogdij van de na gerechtelijke ontbinding van het huwelijk be-
noemde voogd wiens benoeming bij voorraad uitvoerbaar is verklaard, 
begint nochtans niet, voordat het vonnis van ontbinding bij de bur-
gerlijke stand is ingeschreven. 

 
 Artikel 374 
  
 1. De voogdij eindigt op de dag waarop in kracht van gewijsde is 
gegaan de beschikking waarbij: 
a. de voogd is ontslagen, ontzet of ontheven; 
b. het gezag over de onder zijn voogdij staande minderjarige aan een 

of beide ouders is opgedragen; 
c. de voogdij over het minderjarige kind van de voogd aan de ouders is 

opgedragen. 
 2. Is een beschikking als in het eerste lid bedoeld, uitvoerbaar 
verklaard bij voorraad, dan eindigt de voogdij daags nadat de griffier 
de voogd van de beschikking mededeling heeft gedaan. 
 
 Artikel 375 
 
 De voogd wiens voogdij ingevolge een der bepalingen van artikel 
373 is begonnen, is verplicht deze uit te oefenen, ook al mocht hij 
zich op een der in artikel 416 genoemde gronden van deze voogdij kun-
nen verschonen. 
 
 Artikel 376 
  
 1. De voogd die in gebreke blijft zijn voogdij uit te oefenen, 
wordt op zijn kosten vervangen door een bewindvoerder, te benoemen 
door de rechter in eerste aanleg en wel op verzoek van de toeziende 
voogd, bloed- of aanverwanten van de minderjarige, de voogdijraad, 
schuldeisers of andere belanghebbenden, of ambtshalve. 
 2. De voogd is voor de verrichtingen van de bewindvoerder aan-
sprakelijk, onverminderd zijn verhaal op deze. 
 
 Artikel 377 
 (vervallen) 
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 TWEEDE AFDELING 
  
 Voogdij van de vader of de moeder 
  
 Artikel 378 
  
 1. Na de dood van een der ouders is de overlevende ouder van 
rechtswege voogd over hun wettige kinderen. 
 2. Deze regel lijdt uitzondering, wanneer en voor zover de over-
levende ouder op het tijdstip van het overlijden van de andere ouder 
over deze kinderen geen gezag uitoefent. 
 
 Artikel 379 
  
 1. Indien de vrouw na het overlijden van haar man verklaart zwan-
ger te zijn, benoemt de rechter in eerste aanleg een curator over de 
ongeboren vrucht. Op deze benoeming is artikel 394 van toepassing. 
 2. De curator is verplicht alle maatregelen te nemen, die tot het 
behoud en beheer van de goederen nodig zijn. 
 3. Wanneer het kind levend geboren wordt, is de curator van 
rechtswege de toeziende voogd, tenzij de overige kinderen reeds een 
andere toeziende voogd hebben. 
 
 Artikel 380 
  
 1. Wanneer die gene der ouders, die na de gerechtelijke ontbin-
ding van hun huwelijk of na scheiding van tafel en bed het gezag over 
een of meer van hun wettige kinderen uitoefent, overlijdt, voorziet, 
indien de andere ouder nog in leven is, de rechter in eerste aanleg in 
de voogdij over deze kinderen; zo nodig voorziet hij tevens in de toe-
ziende voogdij. 
 2. De rechter in eerste aanleg doet dit op verzoek van de voog-
dijraad, de toeziende voogd, de overlevende ouder of ambtshalve. 
 3. De overlevende ouder die tot de voogdij bevoegd is, kan de 
rechter in eerste aanleg verzoeken met de voogdij te worden belast. 
Dit verzoek wordt slechts afgewezen, indien gegronde vrees bestaat dat 
bij inwilliging de belangen van de kinderen zouden worden verwaar-
loosd. 
 4. De bepaling van het derde lid is mede van toepassing, indien 
de overleden ouder een voogd had benoemd. 
 
 Artikel 381 
  
 1. Indien een ander dan de overlevende ouder tot voogd is be-
noemd, kan de rechter in eerste aanleg deze beslissing te allen tijde 
in tier voege wijzigen, dat hij deze ouder, mits deze daartoe bevoegd 
is, alsnog met de voogdij belast. 
 2. Hij gaat hiertoe slechts over op verzoek van de overlevende 
ouder en niet dan op grond van omstandigheden waarmede de rechter bij 
het geven van de beslissing waarvan wijziging wordt verzocht, geen re-
kening heeft kunnen houden. 
 3. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing,indien inmiddels 
een door de andere ouder benoemde voogd is opgetreden. 
 
 Artikel 382 
  
 1. Over een natuurlijk kind is de moeder van rechtswege voogdes, 
tenzij zij bij haar bevalling onbevoegd tot de voogdij was. 
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 2. De moeder van een natuurlijk kind, die ten tijde van haar be-
valling onbevoegd was tot de voogdij over het kind, verkrijgt deze 
voogdij van rechtswege indien deze openstaat op het tijdstip waarop 
zij daartoe bevoegd wordt. 
 3. Indien op bedoeld tijdstip de voogdij niet openstaat, kan de 
tot de voogdij bevoegde moeder de rechter in eerste aanleg verzoeken 
haar tot voogdes te benoemen. 
 4. Wanneer de vader voogd over het kind is, wordt dit verzoek 
slechts ingewilligd, indien de rechter in eerste aanleg dit in het be-
lang van het kind wenselijk oordeelt. 
 5. Wanneer een derde voogd is, wordt het verzoek slechts afge-
wezen, indien gegronde vrees bestaat dat bij inwilliging de belangen 
van het kind zouden worden verwaarloosd. 
 
 Artikel 383 
  
 1. De tot de voogdij bevoegde vader die zijn natuurlijk kind 
heeft erkend, kan de rechter in eerste aanleg verzoeken hem tot voogd 
te benoemen. 
 2. Wanneer de voogdij openstaat of een derde daarmede belast is, 
wordt het verzoek slechts afgewezen,indien gegronde vrees bestaat dat 
bij inwilliging de belangen van het kind zouden worden verwaarloosd. 
 3. Wanneer de moeder voogdes over het kind is, wordt het verzoek 
slechts ingewilligd, indien de rechter in eerste aanleg dit in het be-
lang van het kind wenselijk oordeelt. 
 
 Artikel 384 
  
 Indien de voogdij over een natuurlijk kind openvalt, kan zowel de 
vader die het kind erkend heeft, als de moeder, voor zover zij bevoegd 
tot de voogdij zijn, de rechter in eerste aanleg verzoeken daarmede te 
worden belast. 
 
 Artikel 385 
  
 1. Een verzoek als in artikel 384 bedoeld, wordt slechts afge-
wezen, indien gegronde vrees bestaat dat bij inwilliging de belangen 
van het kind zouden worden verwaarloosd. 
 2. Hebben beide ouders een zodanig verzoek ingediend, dan willigt 
de rechter het verzoek in van degene wiens voogdij hij het meeste in 
het belang van het kind oordeelt. 
 3. Indien, voordat over het verzoek van een ouder is beslist, de 
andere ouder van rechtswege voogd over het kind wordt, willigt de 
rechter het verzoek slechts in, indien hij dit in het belang van het 
kind wenselijk oordeelt. 
 
 Artikel 386 
 
 1. De beslissing waarbij ingevolge een bepaling van deze afdeling 
de voogdij over een natuurlijk kind aan zijn vader of moeder is opge-
dragen, ontnomen of geweigerd, kan door de rechter worden gewijzigd. 
 2. Hij doet dit slechts op verzoek van een der ouders en niet dan 
op grond van omstandigheden waarmede de rechter bij het geven van de 
beslissing waarvan wijziging wordt verzocht, geen rekening heeft kun-
nen houden. 
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 DERDE AFDELING 
  
 Voogdij door een der ouders opgedragen 
  
 Artikel 387 
  
 1. Voor zover een ouder het gezag over zijn kinderen uitoefent, 
kan hij bij uiterste wil of bij uitsluitend hiertoe verleden notariële 
akte bepalen, wie na zijn dood de voogdij over deze kinderen zal uit-
oefenen. 
 2. Hij kan geen rechtspersoon als voogd aanwijzen. 
 3. Hebben beide ouders van deze bevoegdheid gebruik gemaakt en 
sterven zij beiden op dezelfde dag zonder dat men kan weten wie het 
eerste overleden is, dan heeft de door de vader gemaakte beschikking 
gevolg. 
 
 Artikel 388 
  
 De door de ouders getroffen regeling heeft geen gevolg of ver-
valt: 
a. indien na zijn overlijden de andere ouder van rechtswege of krach-

tens rechterlijke beschikking voogd over zijn kinderen wordt; 
b. indien en voor zover hij op het tijdstip van zijn overlijden het 

gezag over zijn kinderen niet meer uitoefende. 
 
 Artikel 389 
  
 De door de overleden ouder benoemde voogd wordt door de rechter 
in eerste aanleg ontslagen, indien de overlevende ouder die tot de 
voogdij bevoegd is geworden, de rechter verzoekt met de voogdij te 
worden belast en de rechter overtuigd is dat de kinderen aan de ouder 
mogen worden toevertrouwd. 
 
 VIERDE AFDELING 
  
 Voogdij door de rechter opgedragen 
  
 Artikel 390 
  
 De rechter in eerste aanleg benoemt een voogd over alle minder-
jarigen die niet onder ouderlijke macht staan en in wier voogdij niet 
op wettige wijze is voorzien. 
 
 Artikel 391 
  
 1. Is voorziening nodig in afwachting van het begin der voogdij 
overeenkomstig artikel 373, dan benoemt de rechter in eerste aanleg 
een voogd voor de duur van deze omstandigheden. 
 2. Zodra bedoelde omstandigheden zijn vervallen, wordt deze voogd 
op verzoek van hem die hij vervangt, door de rechter in eerste aanleg 
ontslagen. 
 
 Artikel 392 
  
 1. De rechter in eerste aanleg benoemt insgelijks een voogd, wan-
neer voorziening nodig is wegens: 
a. tijdelijke onmogelijkheid waarin een ouder of voogd zich bevindt, 

zijn gezag uit te oefenen; 
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b. onbekendheid met bestaan of verblijfplaats van de ouder of voogd. 
 2. Zodra bedoelde omstandigheden zijn vervallen, wordt deze voogd 
op eigen verzoek of op verzoek van hem die hij vervangt, door de rech-
ter in eerste aanleg ontslagen, tenzij gegronde vrees bestaat dat bij 
inwilliging de belangen van de kinderen zouden worden verwaarloosd. 
 
 Artikel 393 
 
 Gedurende de in de artikelen 391 en 392 bedoelde voogdij is de 
uitoefening van de ouderlijke macht of van de voogdij geschorst. 
 
 Artikel 394 
 
 De rechter in eerste aanleg benoemt de voogd op verzoek van 
bloed- of aanverwanten van de minderjarige, de voogdijraad, schuldei-
sers of andere belanghebbenden, of ambtshalve. 
 
 Artikel 395 
 
 1. De voogd moet de eed afleggen, dat hij zijn plicht als voogd 
deugdelijk en getrouw zal vervullen; deze eed legt hij af, hetzij bij 
gelegenheid van zijn benoeming in handen van de rechter die deze ge-
daan heeft, hetzij onverwijld na de aanvang van de voogdij in handen 
van de rechter in eerste aanleg. 
 2. De rechtspersoon waaraan de voogdij is opgedragen, is van 
eedsaflegging vrijgesteld. 
 
 Artikel 396 
 
 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft de rechter in eer-
ste aanleg onverwijld kennis: 
a. van het overlijden van ieder die minderjarige kinderen achterlaat; 
b. van de aangifte van de geboorte van ieder onwettig kind waarover de 

moeder niet van rechtswege voogdes is. 
 2. De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft de voogdijraad on-
verwijld kennis: 
a. van het overlijden van ieder die minderjarige kinderen nalaat, ten-

zij van rechtswege in de voogdij over deze kinderen is voorzien; 
b. van de aangifte van de geboorte van ieder kind,geboren binnen 306 

dagen nadat het huwelijk van zijn moeder is ontbond en, en van ie-
der onwettig kind; 

c. van iedere door hem gedane inschrijving of aantekening van de er-
kenning van een kind; 

d. van ieder huwelijk waarbij, naar hem blijkt, een kind is gewettigd, 
en van iedere door hem gedane inschrijving van brieven van wetti-
ging; 

e. van iedere door hem gedane inschrijving van een rechterlijke uit-
spraak die een minderjarige betreft, houdende vernietiging van een 
erkenning, gegrondverklaring van een betwisting of inroeping van 
een staat of vernietiging van zulk een uitspraak. 

 3. Indien het huwelijk van de overledene die minderjarige kin-
deren nalaat, gerechtelijk was ontbonden, of de overledene van tafel 
en bed gescheiden was, bericht de ambtenaar van de burgerlijke stand, 
zo de andere ouder nog leeft, deze omstandigheden tevens aan de voog-
dijraad; deze zendt alsdan de door hem ontvangen kennisgeving door aan 
de rechter in eerste aanleg. 
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 VIJFDE AFDELING 
  
 Voogdij van rechtspersonen 
  
 Artikel 397 
 
 1. De rechter kan, mits op haar verzoek of na haar bereidver-
klaring, de voogdij opdragen aan een in Aruba gevestigde rechtsper-
soonlijkheid bezittende vereniging, stichting of instelling van wel-
dadigheid, wier statuten, stichtingsbrieven of reglementen duurzame 
verzorging van minderjarigen voorschrijven, en die blijkens schrif-
telijke, bij landsbesluit aanvaarde, verklaring van het bestuur zich 
onderwerpt aan bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ge-
stelde voorwaarden. 
 2. De rechter die de voogdij aan een rechtspersoon opdraagt, let 
hierbij op de godsdienstige gezindheid van de minderjarige en van het 
gezin waartoe deze behoort. 
 
 Artikel 398 
 
 1. Voor zover de wet niet anders bepaalt, heeft de met voogdij 
belaste rechtspersoon dezelfde bevoegdheden en verplichtingen als an-
dere voogden. 
 2. De uitoefening van de voogdij geschiedt door het bestuur. Dit 
kan een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen tot de uitoefe-
ning van de voogdij over de minderjarigen die in de machtiging zijn 
genoemd. 
 
 Artikel 399 
  
 1. Met de rechtspersoon zijn de bestuurders hoofdelijk en per-
soonlijk aansprakelijk voor iedere schade die te wijten is aan een 
niet behoorlijke uitoefening van de voogdij. 
 2. Iedere bestuurder zal zich echter van zijn aansprakelijkheid 
kunnen bevrijden door te bewijzen, dat hij geen schuld heeft aan de 
schade. 
 3. Indien het bestuur overeenkomstig het tweede lid van artikel 
398 een of meer van zijn leden in het bijzonder tot de uitoefening van 
de voogdij gemachtigd heeft, wordt vermoed, dat de schade uitsluitend 
aan de schuld van deze leden te wijten is. 
 
 Artikel 400 
  
 1. De rechtspersoon die haar toevertrouwde minderjarigen in 
pleeggezinnen of inrichtingen doet opnemen, houdt de voogdijraad 
schriftelijk op de hoogte van de plaatsen waar zij zich bevinden. 
 2. Aan de toeziende voogd wordt desverlangd gelegenheid gegeven 
de minderjarige over wie hij de toeziende voogdij uitoefent, eenmaal 
per maand te bezoeken. 
 3. De pleeggezinnen en inrichtingen, waar met voogdij belaste 
rechtspersonen minderjarigen geplaatst hebben, worden door de voog-
dijraad bezocht, zovaak hij dit ter beoordeling van de toestand der 
minderjarigen dienstig acht. 
 
 Artikel 401 
  
 1. Zonder de toestemming van de rechter in eerste aanleg mag een 
rechtspersoon een haar toevertrouwde minderjarige niet buiten Aruba 
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plaatsen. 
 2. De rechter in eerste aanleg verleent deze toestemming slechts, 
indien hij de plaatsing voor de minderjarige wenselijk acht. 
 
 ZESDE AFDELING 
  
 Toeziende voogdij 
  
 Artikel 402 
  
 1. In elke voogdij benoemt de rechter in eerste aanleg een toe-
ziende voogd. 
 2. Tot toeziende voogd zijn ook rechtspersonen benoembaar. 
 
 Artikel 403 
  
 1. De voogd die van rechtswege optreedt of door een ouder is be-
noemd, is verplicht dadelijk na de aanvang van zijn voogdij een toe-
ziende voogd te doen benoemen. 
 2. Verzuim van deze verplichting kan aanleiding geven tot de ont-
zetting van de voogd overeenkomstig artikel 423, onverminderd zijn ge-
houdenheid tot schadevergoeding. 
 
 Artikel 404 
  
 De rechter die een voogd benoemt, gaat, indien de toeziende voog-
dij openstaat, zo mogelijk bij dezelfde beschikking tot de vervulling 
daarvan over. 
 
 Artikel 405 
  
 1. De toeziende voogdij begint op de dag waarop de beslissing 
waarbij de toeziende voogd is benoemd, in kracht van gewijsde is ge-
gaan, of, zo deze beslissing uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, 
daags nadat de griffier hem van zijn benoeming mededeling heeft ge-
daan. 
 2. Deze regel lijdt de volgende uitzonderingen: 
a. de toeziende voogdij van de tot toeziende voogdes benoemde gehuwde 

vrouw begint niet,voordat zij zich heeft bereid verklaard deze te 
aanvaarden; 

b. de toeziende voogdij van de na de gerechtelijke ontbinding van het 
huwelijk benoemde toeziende voogd wiens benoeming uitvoerbaar bij 
voorraad is verklaard, begint nochtans niet, voordat het vonnis van 
ontbinding bij de burgerlijke stand is ingeschreven. 

 
 Artikel 406 
 (vervallen) 
 
 Artikel 407 
 
 De toeziende voogd wiens toeziende voogdij ingevolge een der be-
palingen van artikel 405 is begonnen, is verplicht deze uit te oefe-
nen, ook al mocht hij zich op een der in artikel 416 genoemde gronden 
van deze toeziende voogdij kunnen verschonen. 
 
 Artikel 408 
 
 1. De toeziende voogd moet de eed afleggen, dat hij zijn plicht 
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als toeziend voogd deugdelijk en getrouw zal vervullen; deze eed legt 
hij af, hetzij bij gelegenheid van zijn benoeming in handen van de 
rechter die deze gedaan heeft, hetzij onverwijld na de aanvang van de 
toeziende voogdij in handen van de rechter in eerste aanleg. 
 2. De rechtspersoon waaraan de toeziende voogdij is opgedragen, 
is van eedsaflegging vrijgesteld. 
 
 Artikel 409 
 
 De toeziende voogd neemt de belangen van de minderjarige waar, 
wanneer deze met die van de voogd in strijd zijn. 
 
 Artikel 410 
 
 Hij zorgt, dat de voogd in alle nalatenschappen die de minder-
jarige opkomen, een boedelbeschrijving opmaakt. 
 
 Artikel 411 
 
 1. Bij blijvende of tijdelijke ontstentenis van de voogd doet de 
toeziende voogd in de voogdij voorzien. 
 2. In afwachting van bedoelde voorziening verricht de toeziende 
voogd zelf alle daden van voogdij, die geen uitstel kunnen lijden. 
 
 Artikel 412 
 
 De toeziende voogd die zijn verplichtingen niet nakomt, moet de 
minderjarige de hem hierdoor berokkende schade vergoeden. 
 
 Artikel 413 
 
 Indien de toeziende voogd in gebreke blijft de toeziende voogdij 
uit te oefenen, belast de rechter in eerste aanleg op diens kosten een 
andere persoon met de waarneming daarvan. Desondanks blijft de toe-
ziende voogd jegens de minderjarige aansprakelijk, onverminderd zijn 
verhaal op zijn plaatsvervanger. 
 
 Artikel 414 
  
 1. Bij ontstentenis van de toeziende voogd doet de voogd hem on-
verwijld vervangen; verzuim van deze verplichting kan aanleiding geven 
tot ontzetting van de voogd, overeenkomstig artikel 423, onverminderd 
zijn gehoudendheid tot schadevergoeding. 
 2. Indien voorziening nodig is in afwachting van het begin der 
toeziende voogdij overeenkomstig artikel 405, zomede in de gevallen, 
overeenkomende met die welke in artikel 392 omschreven zijn, is deze 
vervanging van de toeziende voogd van tijdelijke aard. Het tweede lid 
van artikel 391, onderscheidenlijk van artikel 392 is alsdan van over-
eenkomstige toepassing. 
 
 Artikel 415 
  
 1. De toeziende voogdij eindigt op de dag waarop in kracht van 
gewijsde is gegaan de beschikking waarbij: 
a. de toeziende voogd is ontslagen of ontzet; 
b. een ouder de ouderlijke macht heeft verkregen over de onder voogdij 

staande minderjarige. 
 2. Is de beschikking uitvoerbaar bij voorraad verklaard, dan ein-
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digt de toeziende voogdij daags nadat de griffier de toeziende voogd 
van de beschikking mededeling heeft gedaan. 
 
 ZEVENDE AFDELING 
  
 Verschoning en ontslag van de voogdij en toeziende voogdij 
  
 Artikel 416 
  
 1. Onverminderd het bepaalde bij de artikelen 375 en 407 kan de 
door de rechter benoemde voogd of toeziende voogd zich van de voogdij 
verschonen, indien hij: 
a. aantoont, dat hij geestelijk of lichamelijk ongeschikt is deze waar 

te nemen; 
b. de zestigjarige leeftijd heeft bereikt; 
c. kinderloos is en reeds met twee voogdijen, curatelen, toeziende 

voogdijen of toeziende curatelen belast is; 
d. een of meer wettige kinderen heeft en reeds met een voogdij, cu-

ratele, toeziende voogdij of toeziende curatele belast is; 
e. op de dag van zijn benoeming vijf wettige kinderen in leven heeft; 
f. de minderjarige niet als bloed- of aanverwant bestaat, terwijl in 

Aruba een bloed- of aanverwant woont, die de voogdij of toeziende 
voogdij kan uitoefenen. 

 2. Het in het eerste lid omschreven verschoningsrecht komt niet 
toe aan de tot voogdes of toeziende voogdes benoemde gehuwde vrouw. 
 
 Artikel 417 
 
 Het recht zich van een voogdij of toeziende voogdij te verschonen 
vervalt door verloop van een maand of, indien de benoemde zich buiten 
Aruba bevindt, van twee maanden na de aanvang daarvan. 
 
 Artikel 418 
  
 1. Behoudens het bepaalde bij artikel 419, kan iedere voogd of 
toeziende voogd zich van zijn bediening doen ontslaan, indien:  
a. hij aantoont, dat hij tengevolge van een sedert de aanvang van zijn 

bediening opgekomen geestelijk of lichamelijk gebrek niet meer in 
staat is deze waar te nemen;  

b. hij de vijfenzestigjarige leeftijd bereikt heeft;  
c. een daartoe bevoegd persoon zich schriftelijk heeft bereid ver-

klaard de voogdij of toeziende voogdij over te nemen, en de rechter 
in eerste aanleg deze overneming in het belang van de minderjarigen 
acht. 

 2. De vrouw die ongehuwd is en met een voogdij of toeziende voog-
dij is belast, kan zich daarvan doen ontslaan nadat zij in het huwe-
lijk is getreden. 
 3. Een toeziende voogd kan zich van bediening doen ontslaan, wan-
neer hij in een ander land dan de minderjarige komt te wonen. 
 
 Artikel 419 
  
 Op geen der in deze afdeling genoemde gronden kunnen de vader en 
de moeder zich van de voogdij over hun kinderen verschonen of daarvan 
worden ontslagen. 
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 ACHTSTE AFDELING 
  
 Onbevoegdheid tot de voogdij en toeziende voogdij 
  
 Artikel 420 
  
 1. Onbevoegd tot iedere voogdij en toeziende voogdij zijn min-
derjarigen, onder curatele gestelden, en zij wier geestesvermogens zo-
danig zijn gestoord, dat zij in de onmogelijkheid verkeren de voogdij 
of de toeziende voogdij uitte oefenen, tenzij deze stoornis van tijde-
lijke aard is. 
 2. Wanneer een voogd of toeziende voogd op een der bovengenoemde 
gronden onbevoegd is tot de voogdij of toeziende voogdij, ontslaat de 
rechter in eerste aanleg hem en vervangt hem door een andere voogd of 
toeziende voogd. 
 3. Hij doet dit op verzoek van de toeziende voogd of de voogd, 
bloed- of aanverwanten van de minderjarige, de voogdijraad, schuld-
eisers of andere belanghebbenden, of ambtshalve. 
 4. Wanneer de grond van zijn onbevoegdheid is vervallen, kan de 
ontslagen oudervoogd of oudertoeziende voogd, op zijn verzoek, in 
plaats van degene die hem vervangt, wederom met de voogdij of toe-
ziende voogdij worden belast,indien de rechter in eerste aanleg over-
tuigd is dat het kind wederom aan de ouder mag worden toevertrouwd. 
 
 Artikel 421 
  
 Zij die van het gezag, daaronder begrepen de toeziende voogdij, 
over zekere minderjarigen zijn ontheven of ontzet, zijn onbevoegd tot 
de voogdij en toeziende voogdij over deze minderjarigen, behoudens 
nochtans het bepaalde bij de artikelen 370 en 431. 
 
 NEGENDE AFDELING 
  
 Ondertoezichtstelling van onder voogdij staande minderjarigen 
  
 Artikel 422 
  
 1. Kinderen die onder voogdij staan van natuurlijke personen, 
kunnen onder toezicht worden gesteld. 
 2. Op deze ondertoezichtstelling zijn de bepalingen der artikelen 
347 tot en met 356 en 358 van overeenkomstige toepassing, met dien 
verstande nochtans, dat deze ondertoezichtstelling ook door de voogd 
of de toeziende voogd kan worden verzocht. 
 3. Indien een of beide ouders in leven zijn, komen de kosten, be-
doeld in artikel 357, te hunnen taste. 
 4. Voor zover de ouders onvermogend zijn, of indien zij beiden 
zijn overleden, komen bedoelde kosten ten taste van de minderjarige. 
Voor zover ook deze laatste onvermogend is, komen zij ten taste van de 
Landskas. 
 
 TIENDE AFDELING 
  

Ontzetting en ontheffing van voogdij en ontzetting 
van toeziende voogdij 

 
 Artikel 423 
  
 1. Indien de rechter in eerste aanleg dit in het belang van die 
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minderjarigen noodzakelijk oordeelt, kan hij een voogd of toeziende 
voogd ten aanzien van een of meer tot een zelfde voogdij behorende 
minderjarigen ontzetten op grond van: 
a. slecht levensgedrag; 
b. misbruik van zijn bevoegdheid, verwaarlozing van zijn verplich-

tingen, of de omstandigheid dat hij niet in staat is tot een be-
hoorlijke uitoefening van zijn voogdij of toeziende voogdij; 

c. de omstandigheid, dat hij op een der beide voorgaande gronden van 
een andere voogdij of toeziende voogdij, of op overeenkomstige 
gronden van de ouderlijke macht, is ontzet; 

d. de omstandigheid, dat hij in staat van faillissement verkeert; 
e. de omstandigheid,dat hij in persoon of dat zijn vader, moeder, 

echtgenoot of kind met de minderjarige een proces voert, waarbij 
diens staat of een aanmerkelijk gedeelte van diens vermogen be-
trokken is; 

f. onherroepelijke veroordeling: 
 1°. wegens opzettelijke deelneming aan enig misdrijf met een onder 

zijn gezag staande minderjarige; 
 2°. wegens het plegen tegen de minderjarige van een der misdrijven, 

omschreven in de titels XIII tot en met XV en XVIII tot en met 
XX van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht van Aruba; 

 3°. tot een vrijheidsstraf van twee jaar of langer; 
g. het in ernstige mate veronachtzamen van de aanwijzingen van de ge-

zinsvoogd of belemmering van een krachtens het bepaalde in de arti-
kelen 355 en 356 bevolen opneming; 

h. het bestaan van gegronde vrees voor verwaarlozing van de belang en 
van een onder zijn gezag staande minderjarige, doordat hij de min-
derjarige terugeist of terugneemt van anderen, die diens verzorging 
en opvoeding op zich hebben genomen. 

 2. Onder misdrijf worden in dit artikel begrepen medeplichtigheid 
aan en poging tot misdrijf. 
 
 Artikel 424 
 
 1. De oudervoogd kan, noch op grond van de omstandigheid dat hij 
niet in staat is tot een behoorlijke uitoefening van zijn voogdij, 
noch op de in het eerste lid van artikel 423, onderdelen d en e, ge-
noemde gronden worden ontzet. 
 2. Ontzetting van een met voogdij belaste rechtspersoon kan 
slechts op de in het eerste lid van artikel 423, onderdelen b tot en 
met e, genoemde gronden geschieden. Zijn ontzetting kan echter bo-
vendien plaats hebben, indien hij nalaat de voogdijraad overeenkomstig 
artikel 400 op de hoogte te houden van de plaatsen waar de hem toever-
trouwde minderjarigen zich bevinden, ofwel indien hij het door de 
voogdijraad uit te oefenen toezicht op het maandelijks bezoek van de 
toeziende voogd belemmert of verhindert. 
 
 Artikel 425 
 
 1. Ontzetting van de voogdij of toeziende voogdij kan slechts 
worden uitgesproken op verzoek van de toeziende voogd of de voogd, een 
der bloed- of aanverwanten van de minderjarige tot en met de vierde 
graad, de voogdijraad of op vordering van het openbaar ministerie. 
 2. In het geval, bedoeld bij het eerste lid van artikel 423, on-
derdeel h, kan de ontzetting bovendien verzocht worden door hem die de 
verzorging en opvoeding van de minderjarige op zich heeft genomen. 
 3. In het geval, bedoeld bij artikel 458, kan de rechter in eer-
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ste aanleg de ontzetting uitspreken, ook al had de voogdijraad deze 
niet verzocht. 
 
 Artikel 426 
 
 1. De rechter in eerste aanleg kan, mits het belang van de kin-
deren zich daartegen niet verzet, een oudervoogd van de voogdij over 
een of meer van zijn kinderen ontheffen, op grond dat deze ongeschikt 
of onmachtig is zijn plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen. 
 2. Op deze ontheffing zijn de bepalingen der artikelen 360 en 
361, eerste lid en tweede lid, onderdeel a, van overeenkomstige toe-
passing. 
 
 Artikel 427 
 
 1. Indien de rechter in eerste aanleg dit in het belang van de 
kinderen noodzakelijk acht,kan hij een voogd of toeziende voogd, wiens 
ontzetting verzocht of gevorderd is, hangende zijn onderzoek, geheel 
of gedeeltelijk in de uitoefening van zijn voogdij of toeziende voog-
dij over een of meer der minderjarigen schorsen. Gelijke bevoegdheid 
komt hem toe ten opzichte van een oudervoogd wiens ontheffing verzocht 
of gevorderd is,in het geval bedoeld bij artikel 361, tweede lid, on-
derdeel a. 
 2. Bij schorsing van de voogd vertrouwt de rechter in eerste aan-
leg de minderjarigen voorlopig toe aan de voogdijraad, waarbij hij de-
ze laatste ten aanzien van persoon en vermogen der minderjarigen zoda-
nige bevoegdheden verleent als hij geschikt zal achten. 
 3. De in dit artikel bedoelde beschikkingen blijven van kracht 
tot dat de uitspraak omtrent de ontzetting of de ontheffing in kracht 
van gewijsde is gegaan. De rechter in eerste aanleg kan zodanige be-
schikking evenwel met ingang van een vroeger tijdstip herroepen. 
 
 Artikel 428 
 
 Op grond van feiten die tot ontzetting van de voogdij kunnen lei-
den, kan het openbaar ministerie, indien het dit in het belang van de 
minderjarigen noodzakelijk acht, hen aan de macht van de voogd ont-
trekken en voorlopig aan de voogdijraad toevertrouwen. Gelijke be-
voegdheid komt het openbaar ministerie toe op grond van feiten die tot 
ontheffing van de voogdij kunnen leiden, in het geval, bedoeld bij ar-
tikel 361, tweede lid, onderdeel a. De bepalingen van het tweede, der-
de en vierde lid van artikel 365 zijn van overeenkomstige toepassing. 
 
 Artikel 429 
 
 1. Op de kosten die de voogdijraad ten behoeve van de hem toe-
vertrouwde minderjarigen maakt, is, indien een of beide ouders in le-
ven zijn, artikel 366 van overeenkomstige toepassing. 
 2. Zijn beide ouders overleden, dan komen bedoelde kosten ten 
laste van de minderjarige. Voor zover deze onvermogend is, komen de 
kosten ten laste van de Landskas, met inachtneming van de regelen dien 
aangaan de bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, te stel-
len. 
 
 Artikel 430 
 
 1. Indien de rechter in eerste aanleg de ontzetting of ontheffing 
uitspreekt, voorziet hij tevens in de voogdij of toeziende voogdij of 
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zonodig in beide. 
 2. Ieder die tot uitoefening van de voogdij of toeziende voogdij 
bevoegd is, kan tijdens het onderzoek schriftelijk aan de rechter in 
eerste aanleg verzoeken daarmede te worden belast. 
 3. In geval van ontzetting of ontheffing van een ouder die na de 
gerechtelijke ontbinding van zijn huwelijk de voogdij uitoefent, kan 
de andere ouder, mits hij tot de voogdij bevoegd is, te allen tijde 
verzoeken met de uitoefening hiervan te worden belast. Dit verzoek 
wordt slechts afgewezen, indien gegronde vrees bestaat, dat bij inwil-
liging de belangen van de kinderen zouden worden verwaarloosd. 
 4. De rechter in eerste aanleg, die het bij het derde lid be-
doelde verzoek heeft afgewezen, kan deze beschikking steeds wijzigen. 
Hij doet dit echter slechts op verzoek van laatstbedoelde ouder en 
niet dan op grond van omstandigheden waarmede de rechter bij het geven 
van de beschikking waarvan wijziging wordt verzocht, geen rekening 
heeft kunnen houden. 
 
 Artikel 431 
  
 De ontzette of ontheven ouder-voogd, alsmede de ontzette ouder-
toeziende voogd kan op de voet van de artikelen 370 en 371 met het ge-
zag over zijn kind, daaronder begrepen de toeziende voogdij, worden 
bekleed. 
 
 ELFDE AFDELING 
  
 Het toezicht van de voogd over de persoon van de minderjarige 
  
 Artikel 432 
  
 1. De voogd draagt zorg, dat de minderjarige overeenkomstig diens 
vermogen wordt verzorgd en opgevoed. 
 2. De minderjarige is zijn voogd eerbied verschuldigd. 
 3. Artikel 338 geldt ook voor de ouder-voogd. 
 
 TWAALFDE AFDELING 
  
 Het bewind van de voogd 
  
 Artikel 433 
  
 1. De voogd vertegenwoordigt de minderjarige in burgerlijke han-
delingen. 
 2. De voogd moet het bewind over het vermogen van de minderjarige 
als een goed voogd voeren. Bij slecht bewind is hij voor de daardoor 
veroorzaakte schade aansprakelijk. 
 3.Indien goederen die de minderjarige geschonken of vermaakt 
zijn, onder bewind zijn gesteld, is de voogd bevoegd van de bewind-
voerder rekening en verantwoording te vorderen. Vervalt dit bewind dan 
komen de goederen onder het bewind van de voogd. 
 
 Artikel 434 
  
 1. De voogd zorgt, dat bij de aanvang van zijn voogdij het vermo-
gen van de minderjarige onverwijld in het bijzijn van de toeziende 
voogd wordt geïnventariseerd. 
 2. Binnen acht weken na de aanvang van zijn voogdij levert de 
voogd de boedelbeschrijving of een afschrift daarvan in ter griffie 
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van het gerecht in eerste aanleg. Onder boedelbeschrijving wordt mede 
verstaan de verklaring van de voogd, dat de minderjarige geen vermogen 
bezit. 
 3. De rechter in eerste aanleg doet binnen drie weken na de in 
levering van de boedelbeschrijving de voogd oproepen. Bij diens ver-
schijning doet de rechter de voogd, voor zover uit de boedelbe-
schrijving niet blijkt, dat deze dit reeds gedaan heeft, de deugde-
lijkheid daarvan onder ede bevestigen; voorts bepaalt de rechter, hoe 
de penningen van de minderjarige bewaard zullen worden, terwijl hij 
tevens kan bevelen, dat de effect en aan toonder van de minderjarige 
bij een door hem aangewezen bankinstelling in bewaring worden gegeven. 
 4. De ingeleverde boedelbeschrijving is vrij van zegel. 
 
 Artikel 435 
  
 1. Indien geen boedelbeschrijving is ingeleverd, doet de rechter 
in eerste aanleg binnen tien dagen nadat de in het tweede lid van ar-
tikel 434 gestelde termijn is verstreken, de voogd en de toeziende 
voogd ten verhore oproepen. 
 2. Na verhoor van de voogd en tenzij deze hierbij schriftelijk en 
onder ede verklaard heeft dat de minderjarige geen vermogen bezit, be-
paalt de rechter in eerste aanleg een nadere termijn binnen welke de 
boedelbeschrijving alsnog kan worden ingeleverd. 
 
 Artikel 435a 
  
 1. In de boedelbeschrijving moet de voogd opgeven wat hij van de 
minderjarige heeft te vorderen. Bij gebreke hiervan zal hij zijn vor-
deringsrecht niet voor diens meerderjarigheid kunnen uitoefenen. 
 2. Zolang de voogd zijn vorderingsrecht niet kan uitoefenen loopt 
er geen verjaring tegen hem en draagt de hoofdsom van zijn vordering 
geen rente. 
 
 Artikel 436 
  
 1. De bepalingen van de artikelen 434 tot en met 435a zijn van 
overeenkomstige toepassing wanneer de minderjarige gedurende de voog-
dij door schenking, erfopvolging of making vermogen krijgt. 
 2. De Ontvanger der belastingen, aan wie ambtshalve bekend is dat 
de minderjarige vermogen heeft verkregen, is verplicht de rechter in 
eerste aanleg hiervan te verwittigen. 
 
 Artikel 437 
  
 1. De voogd kan, onverminderd aansprakelijkheid voor de door zijn 
slecht bewind veroorzaakte schade, voor de minderjarige alle hande-
lingen verrichten,die hij in diens belang noodzakelijk, nuttig of wen-
selijk acht, behoudens het bepaalde bij de volgende artikelen. 
 2. Handelingen door de voogd verricht in strijd met de artikelen 
443 en 444, kunnen niet op grond daarvan nietig worden verklaard. 
 
 Artikel 438 
  
 1. De voogd kan zonder machtiging van de rechter in eerste aan-
leg: 
a. geen schepen of goederen, die niet zijn roerende zaken of in-

schulden aan toonder, vervreemden of bezwaren; 
b. roerende zaken of inschulden aan toonder slechts vervreemden door 
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verkoop in het openbaar; 
c. geen voorrechten van de minderjarige op goederen van derden prijs-

geven of verminderen; 
d. geen aan de minderjarige opgekomen erfenissen verwerpen; 
e. geen aan de minderjarige opgekomen makingen of schenkingen, waaraan 

last en of voorwaarden zijn verbonden, aannemen of weigeren; 
f. geen gelden ten laste van de minderjarige opnemen; 
g. over geen geschil waarbij de minderjarige betrokken is, een dading 

aangaan, behalve in het geval van artikel 20 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba. 

 2. In de gevallen, bedoeld onder a en b van het eerste lid, wordt 
geen machtiging gevorderd,indien een verkoop geschiedt krachtens rech-
terlijk bevel. 
 3. Zonder machtiging van de rechter in eerste aanleg mag de voogd 
een boedel waartoe de minderjarige gerechtigd is,niet onverdeeld la-
ten. 
 
 Artikel 439 
  
 1.De voogd kan geen goederen van de minderjarige kopen, huren of 
pachten, zonder dat de rechter in eerste aanleg de te sluiten overeen-
komst goedkeurt. 
 2.In geval van openbare verkoop, verhuur of verpachting moet de 
goedkeuring binnen een maand daarna zijn aangevraagd. 
 
 Artikel 440 
  
 1. Voor zover te goeder trouw door hen die met de voogd hebben 
gehandeld, of door derden verkregen rechten hierdoor niet worden ge-
schaad, kan de in strijd met artikel 438, eerste lid, of artikel 439 
verrichte handeling worden nietig verklaard op vordering of verweer 
van: 
a. de voogd of de toeziende voogd;  
b. de meerderjarig gewordene; 
c. de erfgenamen van de minderjarige. 
 2. De vordering of het verweer wordt ongegrond verklaard, indien 
de handeling de minderjarige geen nadeel heeft berokkend. 
 
 Artikel 441 
  
 1. De voogd kan, zonder dat de rechter in eerste aanleg de te 
sluiten overeenkomst goedkeurt, geen in schuld ten laste van de min-
derjarige, noch enig beperkt recht op diens goederen van een derde 
verkrijgen. 
 2. Ontbreekt deze goedkeuring, dan is de overeenkomst krachte-
loos. 
 
 Artikel 442 
  
 1. Zonder machtiging van de rechter in eerste aanleg kan de voogd 
niet voor de minderjarige als eiser of als verweerder in rechte optre-
den of tegen enige uitspraak opkomen. 
 2. De voogd mag niet zonder machtiging van de rechter in eerste 
aanleg in een tegen de minderjarige ingestelde eis of gedane uitspraak 
berusten. 
 
  
 



 ************************* 
AB 1989 no. GT 100 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 21 april 2008 
 ************************* 
==================================================================== 
 

 
 84 

Artikel 443 
 
 Zonder machtiging van de rechter in eerste aanleg mag de voogd de 
penning en van de minderjarige niet anders beleggen dan: 
a. in onroerende zaken; 
b. in inschulden, verzekerd door eerste hypotheek op onroerende zaken 

of schepen waarvan de waarde ten minste anderhalf maal zo groot is 
als de hoofdsom van de inschuld; 

c. in obligatieleningen van Aruba; 
d. in inleggingen bij spaarbanken aangewezen bij landsbesluit, hou-

dende algemene maatregelen. 
 
 Artikel 444 
 
 Wanneer het vermogen van de minderjarige of een gedeelte daarvan 
in een onderneming van handel, landbouw of nijverheid is geplaatst, 
mag de voogd de zaken voor rekening, hetzij van de minderjarige alleen 
hetzij van deze met anderen, niet voortzetten dan met machtiging van 
de rechter in eerste aanleg. 
 
 Artikel 445 
 
 De voogd kan een de minderjarige opgekomen erfenis niet anders 
aanvaarden dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 
 
 Artikel 446 
 
 De voogd kan de rechter in eerste aanleg machtiging vragen om 
zich op eigen verantwoordelijkheid, maar op kosten van de minderja-
rige, door een of meer bezoldigde bewindvoerders in zijn bewind te la-
ten bijstaan. 
 
 Artikel 447 
 
 Een ingevolge de vorige artikelen vereiste machtiging verleent de 
rechter in eerste aanleg aan de voogd slechts, indien dit hem in het 
belang van de minderjarige noodzakelijk, nuttig of wenselijk blijkt te 
zijn. Hij kan aan de machtiging de voorwaarden verbinden, die hij 
dienstig oordeelt. 
 
 Artikel 448 
 
 Indien de kosten van een ten behoeve van een minderjarige bevolen 
maatregel bij rechterlijke beslissing te diens laste zijn gebracht, 
treedt, in geval dientengevolge het vermogen van de minderjarige moet 
worden aangesproken, in de plaats van de bij artikel 438 bedoelde 
machtiging van de rechter in eerste aanleg, diens aanwijzing van de 
goederen die verkocht of bewaard zullen worden. 
 
 Artikel 449 
 
 1. De voogd doet jaarlijks ten overstaan van de rechter in eerste 
aanleg aan de toeziende voogd rekening van het door hem gevoerde be-
wind over het vermogen van de minderjarige. 
 2. De rechter in eerste aanleg kan, ook ambtshalve, de voogd van 
deze verplichting ontheffing verlenen, of hem toestaan eens in de twee 
of drie jaar te zijnen overstaan rekening te doen. 
 3. Aan deze beschikking die de rechter in eerste aanleg te allen 
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tijde kan intrekken, kan hij de voorwaarde verbinden, die hij in het 
belang van de minderjarige wenselijk acht. 
 4. Een verplichting als in het eerste, tweede en derde lid be-
doeld, rust op de ouder/voogd slechts, indien zij hem door de rechter 
in eerste aanleg op verzoek van de toeziende voogd, of ambtshalve is 
opgelegd. 
 5. De datum voor het doen van bovenbedoelde rekening wordt door 
de rechter in eerste aanleg bepaald. 
 6. Indien de rechter in eerste aanleg heeft bepaald: 
a. welk bedrag jaarlijks voor de verzorging en opvoeding van de min-

derjarige mag worden besteed, of 
b. hoeveel de kosten van het bewind over diens vermogen jaarlijks mo-

gen bedragen, behoeft de voogd de besteding van deze bedragen niet 
gespecificeerd te verantwoorden. 

 7. Bij gelegenheid van het doen van bedoelde rekening kan de 
rechter in eerste aanleg bevelen, dat de effect en aan toonder van de 
minderjarige bij een door de rechter aangewezen bankinstelling in be-
waring worden gegeven. 
 
 Artikel 450 
 
 1. De voogd mag alle noodzakelijke, betamelijke en behoorlijk ge-
rechtvaardigde uitgaven in rekening brengen. 
 2. De voogd is bevoegd als loon te berekenen wat de bewindvoerder 
bij artikel 516 is toegekend, ten ware hij verkiezen mocht het loon te 
genieten, hetwelk hem bij uiterste wilsbeschikking of bij de in arti-
kel 387 vermelde authentieke akte mocht zijn toegekend. 
 

Artikel 451 
 
 1.Geschillen die tussen de voogd en de toeziende voogd nopens het 
slot der rekening mochten rijzen, beslist de rechter in eerste aanleg. 
 2. Hij kan een of meer deskundigen benoemen ten einde de over-
gelegde rekening te onderzoeken. 
 3. De rechter in eerste aanleg kan de kosten van dit onderzoek, 
indien daardoor slecht bewind aan het licht is gekomen, geheel of ten 
dele ten taste van de voogd brengen. 
 4. De voogd en de toeziende voogd ontvangen elk een afschrift van 
het door de deskundigen in te dienen schriftelijk bericht. 
 
 Artikel 452 
 
 1. De periodiek door de voogd gedane rekening of een eensluidend 
afschrift daarvan blijft berusten ter griffie van het gerecht in eer-
ste aanleg. 
 2. De ingeleverde rekening is vrij van zegel. 
 
 Artikel 453 
  
 De rechter in eerste aanleg kan op verzoek van de toeziende voogd 
of ambtshalve de schade vaststellen, die blijkens de rekening de min-
derjarige door slecht bewind van de voogd geleden heeft, en deze laat-
ste tot vergoeding daarvan veroordelen. 
 
 Artikel 454 
  
 1. De rechter in eerste aanleg kan te allen tijde bevelen, dat de 
voogd voor zijn bewind zekerheid stelt. Hij stelt het bedrag en de 
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aard van de zekerheid vast. In pand geving van effect en aan toonder 
van de voogd geschiedt door hun inbewaargeving bij de door de rechter 
aangewezen bankinstelling. 
 2. De rechter in eerste aanleg bepaalt een redelijke termijn bin-
nen welke de voogd hem te zijnen genoegen moet aantonen, dat hij de 
van hem verlangde zekerheid gesteld heeft. 
 3. De rechter in eerste aanleg kan de voogd toestaan een gestelde 
zekerheid door een andere te vervangen, dan wel toestaan dat de ver-
plichting tot zekerheidstelling vervalt. 
 
 Artikel 455 
  
 1. De door de voogd gestelde zekerheid houdt op, zodra zijn reke-
ning en verantwoording is goedgekeurd, of zodra de rechtsvorderingen 
die zijn bewind betreffen overeenkomstig artikel 467 verjaard zijn. 
 2. Alsdan worden op kosten van de minderjarige hypothecaire in-
schrijvingen doorgehaald en pandrechten op effect en, op inschrij-
vingen in de grootboeken der nationale schuld, of op inleggingen bij 
spaarbanken opgeheven. 
 
 Artikel 456 
   
 Indien de voogd in gebreke blijft: 
a. gehoor te geven aan de oproeping van de rechter in eerste aanleg, 

bedoeld in artikel 434, derde lid; b. een boedelbeschrijving in te 
leveren; 

c. op de door de rechter in eerste aanleg bepaalde datum zijn perio-
dieke rekening te doen; 

d. de effect en aan toonder van de minderjarige op diens naam te doen 
stellen, of op de door de rechter in eerste aanleg voorgeschreven 
wijze te bewaren;  

e. de rechter in eerste aanleg het bewijs te lever en, dat hij een van 
hem verlangde zekerheid gesteld heeft; 

f. de schadevergoeding te betalen, waartoe de rechter in eerste aanleg 
hem ingevolge artikel 453 veroordeeld heeft, kan de rechter in eer-
ste aanleg de voogdijraad hiermede in kennis stellen. 

 
 Artikel 457 
  
 Insgelijks kan de rechter in eerste aanleg de voogdijraad ermede 
in kennis stellen, dat: 
a. de voogd in gevallen waarin hij machtiging van de rechter in  eer-

ste aanleg behoeft, zijn bewind eigenmachtig voert; 
b. hij zich in zijn bewind aan ontrouw, plichtsverzuim of misbruik van 

bevoegdheid blijkt te hebben schuldig gemaakt. 
 
 Artikel 458 
 
 De voogdijraad die van de rechter in eerste aanleg zodanige mede-
deling ontvangt, onderwerpt, na onderzoek van de overige gedragingen 
van de voogd jegens de minderjarige, binnen zes weken na de dagteke-
ning van die mededeling aan het oordeel van de rechter in eerste aan-
leg de vraag, of ontzetting van de voogd op grond van artikel 423, 
eerste lid, onderdeel b, moet volgen. 
 
 Artikel 459 
 
 Indien de toeziende voogd in gebreke blijft de periodieke reke-
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ning van de voogd op te nemen, zijn de artikelen 457 en 458 van over-
eenkomstige toepassing. 
 
 Artikel 460 
 
 1. Indien minderjarigen die onder voogdij van verschillende voog-
den staan, goederen gemeen hebben, kan de rechter aan wie de benoeming 
van een dezer voogden is opgedragen, een van hen of een derde aanwij-
zen om over de goederen tot de verdeling het bewind te voeren. De aan-
gewezen bewindvoerder stelt de door de rechter van hem verlangde waar-
borgen. 
 2. Komt de in het eerste lid omschreven bevoegdheid aan ver-
schillende rechters toe, dan vervalt deze, nadat een van hen daarvan 
heeft gebruik gemaakt. 
 
 Artikel 461 
 
 De voogd en de toeziende voogd zijn verplicht ter griffie van het 
gerecht in eerste aanleg kennis te geven van elke verandering in hun 
woonplaats en/of hun verblijfplaats, zomede van een vertrek naar het 
buitenland voor langer dan drie maanden. 
 
 DERTIENDE AFDELING 
  
 De rekening en verantwoording bij het einde van de voogdij 
  
 Artikel 462 
  
 Na het einde van zijn bewind doet de voogd daarvan onverwijld re-
kening en verantwoording; de kosten hiervan worden door de voogd voor-
geschoten. 
 
 Artikel 463 
 
 Deze rekening en verantwoording doet de voogd, hetzij aan de 
meerderjarig gewordene hetzij aan de erfgenamen van de minderjarige, 
wanneer deze overleden is, hetzij aan zijn opvolger in het bewind. 
 
 Artikel 464 
 
 1. Bedoelde rekening en verantwoording wordt afgelegd ten over-
staan van de rechter in eerste aanleg en zo mogelijk in de aanwezig-
heid van de toeziende voogd. 
 2. Geschillen die bij de aflegging van de rekening en verant-
woording mochten rijzen, beslist de rechter in eerste aanleg. 
 3. Blijft een der partijen in gebreke tot deze aflegging van re-
kening en verantwoording mede te werken, dan zijn de artikelen 646 tot 
en met 667 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba 
van toepassing. 
 
 Artikel 465 
 
 Nietig zijn alle overeenkomsten betreffende de voogdij of de 
voogdijrekening, die tussen de voogd of de toeziende voogd en de meer-
derjarig gewordene zijn aangegaan, voordat met inachtneming van het in 
deze afdeling bepaalde rekening en verantwoording is afgelegd. 
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 Artikel 466 
 
 Wat de minderjarige aan de voogd schuldig blijft, draagt geen 
renten, voordat, na het sluiten der rekening, tot betaling is gemaand 
met een mededeling als bedoeld in artikel 1267, derde lid. 
 
 Artikel 467 
 
 Elke rechtsvordering op grond van het gevoerde voogdijbewind, zo-
wel van de zijde van de minderjarige als van die van de voogd, ver-
jaart door verloop van tien jaren na de dag waarop de voogdij door de 
meerderjarigheid of de dood van de minderjarige geëindigd is. 
 
 ZESTIENDE TITEL 
  
 Levensonderhoud 
 
 EERSTE AFDELING 
 
 Algemene bepalingen 
  
 Artikel 468 
  
 1. Tot het verstrekken van levensonderhoud zijn op grond van 
bloed- of aanverwantschap gehouden: 
a. de ouders;  
b. wettige en natuurlijke kinderen; 
c. behuwdkinderen, schoonouders en stiefouders. 
 2. Deze verplichting bestaat, behalve wat betreft ouders en 
stiefouders jegens hun minderjarige kinderen en stiefkinderen, slechts 
in geval van behoeftigheid van de tot levensonderhoud gerechtigden. 
 3. De in het eerste lid genoemde personen zijn niet verplicht le-
vensonderhoud te verstrekken, voor zover dit van de echtgenoot of een 
vroegere echtgenoot overeenkomstig het in de Vijfde, Tiende of Elfde 
Titel van dit boek bepaalde kan worden verkregen. 
 
 Artikel 469 
 
 1. Bestaan tussen een kind en zijn vader geen familierechtelijke 
betrekkingen, dan is die vader slechts verplicht tot het verstrekken 
van levensonderhoud gedurende de minderjarigheid van het kind. 
 2. Is nochtans het kind na zijn meerderjarigheid door geestelijke 
of lichamelijke gebreken buiten staat zich zelf te onderhouden, dan 
blijft de in het eerste lid bedoelde vader tot zijn onderhoud ver-
plicht. 
 3. Vader van een onwettig niet-erkend kind wordt vermoed te zijn, 
hij die, tussen de 307de en 179ste dag voor de geboorte, met de moeder 
gemeenschap heeft gehad. 
 4. Een op grond van dit artikel tegen hem ingestelde vordering 
wordt evenwel afgewezen: 
a. indien hij bewijst, dat de moeder in bedoeld tijdvak ook met een 

ander gemeenschap heeft gehad, tenzij mocht blijken dat het kind 
daaruit niet kan zijn ontvangen; 

b. indien de rechter in gemoede overtuigd is, dat de verweerder niet 
de vader van het kind is. 
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 Artikel 470 
 
 Een stiefouder is alleen verplicht levensonderhoud te verstrekken 
aan de tot zijn gezin behorende wettige en natuurlijke minderjarige 
kinderen van zijn echtgenoot. 
 
 Artikel 471 
 
 1. De verplichting van behuwdkinderen en van schoonouders tot het 
verstrekken van onderhoud vervalt, wanneer het huwelijk van het be-
huwdkind is ontbonden. 
 2. De verplichting bestaat niet jegens een behuwdkind, wanneer 
een tegen hem uitgesproken vonnis van scheiding van tafel en bed in 
kracht van gewijsde is gegaan en jegens een schoonouder, nadat deze is 
hertrouwd. 
 
 Artikel 472 
 
 1. Bij de bepaling van het volgens de wet door bloed- en aan-
verwanten verschuldigde bedrag voor levensonderhoud wordt enerzijds 
rekening gehouden met de behoeften van de tot onderhoud gerechtigde en 
anderzijds met de draagkracht van de tot uitkering verplichte persoon. 
 2. Zijn meerdere bloed- of aanverwanten tot het verstrekken van 
levensonderhoud aan dezelfde persoon verplicht, dan is ieder van hen 
gehouden een deel van het bedrag te voldoen, dat de tot onderhoud ge-
rechtigde behoeft. Bij de bepaling van dit deel wordt rekening gehou-
den met ieders draagkracht en de verhouding waarin een ieder tot de 
gerechtigde staat. 
 
 Artikel 473 
 
 1. Wanneer hij die tot levensonderhoud verplicht is, buiten staat 
is het daartoe vereiste geld op te brengen, kan de rechter in eerste 
aanleg bevelen, dat hij de bloed- of aanverwant, aan 
wie hij levensonderhoud verschuldigd is, bij zich in huis zal nemen en 
aldaar van het nodige voorzien. 
 2. Ouders zijn steeds bevoegd de rechter te verzoeken hun toe te 
staan zich van hun onderhoudsplicht jegens hun behoeftig, meer-
derjarig, wettig of natuurlijk kind op de in het eerste lid omschreven 
wijze te kwijten. 
  

Artikel 474 
  
 De rechter kan de verplichting van bloed- of aanverwanten tot le-
vensonderhoud matigen op grond van zodanige gedragingen van de tot on-
derhoud gerechtigde, dat verstrekking van levensonderhoud naar rede-
lijkheid niet of niet ten volle kan worden gevergd; onverminderd het-
geen in de Tweede Afdeling is bepaald omtrent de voorziening in de 
kosten van de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen en 
stiefkinderen. 
 
 Artikel 475 
 
 1. Indien een persoon verplicht is levensonderhoud te verstrekken 
aan twee of meer personen en zijn draagkracht onvoldoende is om dit 
volledig aan allen te verschaffen, hebben zijn echtgenoot, zijn vroe-
gere echtgenoot, zijn ouders, zijn kinderen, wettige of onwettige, en 
stiefkinderen voorrang boven zijn behuwdkinderen en zijn schoonouders. 
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 2. Overeenkomsten waarbij van het volgens de wet verschuldigde 
levensonderhoud wordt afgezien, zijn nietig. 
 
 Artikel 476 
  
 1. Is bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst een bedrag 
voor levensonderhoud vastgesteld, dan kan dit bij latere rechterlijke 
uitspraak worden gewijzigd of ingetrokken, wanneer het nadien door een 
wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te 
voldoen. 
 2. Bovendien kan bij rechterlijke uitspraak het bedrag worden ge-
wijzigd of ingetrokken, wanneer het met grove miskenning van de wette-
lijke maatstaven bij overeenkomst was vastgesteld. 
 
 Artikel 477 
  
 1. De rechter die het bedrag van een uitkering tot levensonder-
houd bepaalt, wijzigt of intrekt, stelt tevens de dag vast, van welke 
dit bedrag verschuldigd is of ophoudt verschuldigd te zijn. 
 2. Bij de vaststelling van een bedrag bepaalt de rechter tevens 
of dit wekelijks, maandelijks of driemaandelijks moet worden voldaan. 
 3. Zouden op de dag dat de uitspraak ten uitvoer kan worden ge-
legd, reeds meer dan een termijn verstreken zijn of meer dan een ter-
mijn terugbetaald moeten worden, dan kan de rechter ook daarvoor een 
betaling in termijnen toestaan. 
 
 Artikel 477a 
 
 Geen uitkering is verschuldigd over de tijd die op het tijdstip 
van het instellen der vordering reeds meer dan vijf jaren is ver-
streken. 
 
 TWEEDE AFDELING 
 
Voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding van minderja-

rige kinderen en stiefkinderen door ouders en stiefouders 
 
 Artikel 478 
 
 1. Ouders zijn verplicht naar draagkracht te voorzien in de kos-
ten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen, zowel 
wanneer het wettige als wanneer het onwettige kinderen zijn. 
 2. Gelijke verplichting bestaat voor een stiefouder jegens de tot 
zijn gezin behorende wettige en natuurlijke minderjarige kinderen van 
de andere echtgenoot. 
 
 Artikel 479 
 
 1. De vader die niet in familierechtelijke betrekking tot het 
kind staat, is verplicht, indien daartoe gronden zijn, waarborgen te 
geven tot verzekering van zijn in artikel 478 genoemde verplichting of 
daartoe een som ineens te voldoen. 
 2. De vordering tot voorziening in de kosten van verzorging en 
opvoeding tegen de in het eerste lid bedoelde vader verjaart door ver-
loop van vijf jaren, te rekenen van de geboortedag van het kind. 
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 Artikel 480 
 
 1. Komt een ouder of stiefouder, die het gezag over zijn kind of 
stiefkind niet uitoefent, zijn verplichting tot voorziening in de kos-
ten van verzorging en opvoeding niet behoorlijk na, dan kan, zowel de 
voogdijraad als hij die over het kind het gezag uitoefent, de rechter 
in eerste aanleg verzoeken het bedrag te bepalen, dat deze ouder of 
stiefouder ten behoeve van het kind zal moeten uitkeren. 
 2. Op verzoek van belanghebbenden of van de voogdijraad kan de 
rechter het in het eerste lid bedoelde bedrag reeds bepalen gelijk-
tijdig met een door hem te geven uitspraak of goedkeuring van een re-
geling betreffende het over de kinderen uitte oefenen gezag. 
 3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepas-
sing op de verplichting van een vader tot voorziening in de kosten van 
verzorging en opvoeding van zijn kind, indien hij niet in fami-
lierechtelijke betrekking tot het kind staat. 
 4. Een op artikel 469 gegronde vordering tegen de vader kan ten 
behoeve van een minderjarig kind, zowel door de voogdijraad als door 
hem die het gezag over het kind uitoefent, worden ingesteld. De raad 
behoeft hiertoe de toestemming van de moeder, tenzij deze haar wil 
niet kan verklaren; is de moeder minderjarig, dan is bovendien de toe-
stemming van haar wettelijke vertegenwoordiger vereist. 
 5. De erfgenamen van de in het vierde lid bedoelde vader kunnen 
ter zake van de verzorging en opvoeding van het kind na het overlijden 
van de erflater tot niets anders worden verplicht dan tot betaling van 
een som ineens die het wettelijk erfdeel, waartoe het kind als zijn 
natuurlijk kind ware gerechtigd geweest, niet overtreft. De aanspraken 
moeten, hetzij door het kind hetzij door de voogdijraad binnen een 
jaar na het overlijden van de erflater worden geld end gemaakt. Het 
bepaalde in het vierde lid is, evenals het bepaalde in artikel 479, 
tweede lid, van overeenkomstige toepassing. 
 
 Artikel 480a 
 
 Wijziging van het bedrag van een periodieke uitkering tot voor-
ziening in de kosten van verzorging en opvoeding kan zowel door de 
voogdijraad als door hem die het gezag over het kind uitoefent, worden 
verzocht. 
 
 Artikel 480b 
 
 Een periodieke uitkering of som ineens tot voorziening in de kos-
ten van verzorging en opvoeding, waarvan het bedrag door de rechter is 
bepaald, moet ten behoeve van het kind aan de voogdijraad worden be-
taald. 
 
 DERDE AFDELING 
 
 Kosten van bevalling 
 
 Artikel 481 
 
 1. De vader van een onwettig kind, zelfs al was het dood geboren, 
is verplicht om aan de moeder van het kind de kosten van haar beval-
ling en van haar onderhoud gedurende de eerste zes we ken na de beval-
ling te vergoeden. Het in artikel 469, derde en vierde lid, bepaalde 
is daarbij van toepassing. 
 2. De vergoeding van de kosten wordt naar billijkheid en met in-
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achtneming van het plaatselijk gebruik vastgesteld. 
 3. Het vorderingsrecht vervalt na verloop van een jaar, te re-
kenen van de dag der bevalling. 
  

ZEVENTIENDE TITEL 
 
 Van curatele 
 
 Artikel 482 
 
 Een meerderjarige kan onder curatele worden gesteld: 
a. wegens het zich bevinden in een gedurige staat van onnozelheid, 

krankzinnigheid of razernij, al is het dat hij bij tussenpozen het 
gebruik zijner verstandelijke vermogens bezit; 

b. wegens verkwisting; 
c. indien hij ten gevolge van gewoonte van drankmisbruik danwel ge-

woonte van misbruik van verdovende of stimulerende middelen: 
 1°. zijn belangen niet behoorlijk waarneemt; 
 2°. in het onderhoud van zich of de zijnen niet behoorlijk voor-

ziet; 
 3°. in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft, of 
 4°. eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt; 
d. indien hij op grond van zwakheid van vermogens niet in staat is om 

zijn eigen belangen behoorlijk waar te nemen. 
 
 Artikel 483 
 
 1. De curatele, bedoeld onder a van artikel 482, kan worden ver-
zocht door de echtgenoot, door de bloedverwanten in de rechte linie en 
die in de zijlinie tot de vierde graad ingesloten, en door het open-
baar ministerie. 
 2. De curatele, bedoeld onder b en c van artikel 482, kan bo-
vendien worden verzocht door de onder curatele te stellen persoon 
zelf. 
 3. De curatele, bedoeld onder d van artikel 482, kan alleen wor-
den verzocht door de onder curatele te stellen persoon zelf. 
 
 Artikel 484 
 
 Indien, in geval van razernij, de curatele niet door andere daar-
toe bevoegde personen is verzocht, is het openbaar ministerie daartoe 
verplicht. 
 
 Artikel 485 
 
 1. Alle verzoeken tot curatele moeten worden ingediend bij het 
gerecht in eerste aanleg. 
 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid moeten alle 
verzoeken tot onder curatele stelling van een verpleegde in het krank-
zinnigengesticht worden ingediend bij het Gemeenschappelijk Hof van 
Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, overeenkomstig de bepa-
lingen, opgenomen in de Krankzinnigenverordening. 
 
 Artikel 486 
 
 Verzoekschriften welke niet van de onder curatele te stellen per-
soon zelf uitgaan, bevatten bepaaldelijk de daadzaken waaruit van de 
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grond tot curatele blijkt; daarbij worden gevoegd zowel de be-
wijsstukken als een opgave der getuigen. 
 
 Artikel 487 
 
 Indien de rechter in eerste aanleg van oordeel is, dat die daad-
zaken genoegzaam gewichtig zijn om tot curatele te kunnen aanleiding 
geven, zal hij de echtgenoot en de bloedverwanten of aangehuwden moe-
ten horen. 
 
 Artikel 488 
 
 1. De rechter in eerste aanleg zal, na verhoor of behoorlijke op-
roeping van de personen bij artikel 487 aangeduid, degene wiens cura-
tele verzocht is, moeten ondervragen; wanneer deze buiten staat mocht 
zijn om zich te kunnen verplaatsen, zal de ondervraging in zijn woning 
moeten geschieden, door de rechter van de griffier vergezeld. 
 2. De ondervraging zal niet vroeger plaats kunnen hebben, dan na-
dat zowel het verzoekschrift als het verslag, bevattende de door de 
echtgenoot en de bloedverwanten of aangehuwden geuite gevoelens, aan 
degene wiens curatele verzocht is, zullen zijn betekend. 
 
 Artikel 489 
 
 Indien de rechter in eerste aanleg na verhoor of behoorlijke op-
roeping van de echtgenoot en de bloedverwanten of aangehuwden, en na 
verhoor van degene wiens curatele verzocht is, oordeelt genoegzaam te 
zijn ingelicht, zal de rechter in eerste aanleg, zonder enige verdere 
formaliteiten, op het verzoekschrift kunnen beschikken; in het tegen-
overgestelde geval zal de rechter in eerste aanleg het horen van ge-
tuigen bevelen, ten einde de aangevoerde daadzaken tot klaarheid te 
brengen. 
 
 Artikel 490 
 
 Na de ondervraging in artikel 488 vermeld, zal de rechter in eer-
ste aanleg, zo daartoe gronden zijn, een provisionele bewindvoerder 
benoemen, om voor de persoon en de goederen van degene wiens curatele 
verzocht is, zorg te dragen. 
 
 Artikel 491 
 
 Het vonnis op een verzoek om curatele zal niet anders dan in een 
openbare terechtzitting kunnen worden uitgesproken, na verhoor of be-
hoorlijke oproeping der partijen. 
 
 Artikel 492 
 
 In geval van beroep kan de hogere rechter, zo daartoe gronden 
zijn, degene wiens curatele is verzocht, opnieuw ondervragen of doen 
ondervragen. 
 
 Artikel 493 
 
 Alle vonnissen waarbij curatele verleend wordt, zullen vanwege de 
verzoekers aan de wederpartij moeten betekend, en verder openbaar ge-
maakt worden, binnen de tijd en op de wijze door de rechter te bepa-
len; alles op straffe van vergoeding van kosten, schade en interest 
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en, zo daartoe gronden zijn. 
 
 Artikel 494 
 
 Wanneer de curatele gevraagd wordt door de onder curatele te 
stellen persoon zelf, hoort de rechter in eerste aanleg de echtgenoot 
en de bloedverwanten of aangehuwden. De artikelen 488 tot en met 492 
vinden overeenkomstige toepassing; het openbaar ministerie zorgt voor 
de openbaarmaking van de uitspraak op de wijze in artikel 493 voorge-
schreven. 
 
 Artikel 495 
 
 1. De curatele zal aanvangen te werken, te rekenen van de dag dat 
het vonnis zal zijn uitgesproken. 
 2. Alle handelingen die daarna door de onder curatele gestelde 
zijn verricht, zijn van rechtswege nietig. 
 3. Nochtans behoudt degene die uit hoofde van verkwisting, ge-
woonte van drankmisbruik danwel gewoonte van misbruik van verdovende 
of stimulerende middelen is onder curatele gesteld, het vermogen om 
uiterste wilsbeschikkingen te maken. 
 
 Artikel 496 
 
 Alle handelingen welke mochten hebben plaats gehad voor het ver-
lenen der curatele, op grond van onnozelheid, krankzinnigheid of ra-
zernij uitgesproken, zullen kunnen worden vernietigd, indien de oor-
zaak der curatele blijkbaar bestond op het tijdstip waarop die hande-
lingen verricht zijn. 
 
 Artikel 497 
 
 Na iemands dood kunnen de door hem verrichte handelingen, de ui-
terste wilsbeschikkingen alleen uitgezonderd, op grond van onno-
zelheid, krankzinnigheid of razernij, niet worden bestreden, dan inge-
val de curatele voor zijn overlijden mocht zijn verleend of verzocht 
geworden, ten ware het bewijs der kwaal uit de bestreden handeling 
zelf voortvloeide. 
 
 Artikel 498 
 
 1. Na het uitspreken van de curatele benoemt de rechter in eerste 
aanleg een curator en een toeziende curator. 
 2. In dat geval houden de bemoeienissen van de provisionele be-
windvoerder op, en is deze verplicht aan de curator rekening en ver-
antwoording van zijn beheer af te leggen; wanneer hij zelf tot curator 
benoemd wordt, zal de aflegging van die rekening aan de toeziende cu-
rator geschieden. 
 
 Artikel 499 
 
 Tenzij gewichtige redenen er toe leiden een ander tot curator te 
benoemen, wordt de ene echtgenoot tot curator over de andere echtge-
noot benoemd. In elk geval zal bij het vonnis waarbij de curator wordt 
benoemd tevens, na verhoor of oproeping van de bloedverwanten of aan-
gehuwden van de onder curatele gestelde een toeziende curator worden 
benoemd. 
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Artikel 500 
 
 1. Na het aangaan van een huwelijk kan de onder curatele gestelde 
de rechter in eerste aanleg verzoeken zijn echtgenoot in de plaats van 
de tegenwoordige curator tot curator te benoemen. 
 2. Gelijk verzoek kan van de echtgenoot zelf uitgaan. 
 3. De rechter in eerste aanleg beslist niet dan nadat de onder 
curatele gestelde, de echtgenoot, de curator en de toeziende curator 
zijn gehoord, althans door de griffier daartoe zijn opgeroepen. De 
eerste zin van artikel 499 vindt overeenkomstige toepassing. 
 
 Artikel 501 
 
 De onder curatele gestelde staat gelijk met een minderjarige. 
 
 Artikel 502 
 
 De bepalingen omtrent het begin en het einde van de voogdij en de 
toeziende voogdij, omtrent de verplichtingen van de voogd en de toe-
ziende voogd, omtrent de onbevoegdheid, de verschoning en de ver-
vanging, alsmede omtrent het ontslag en de ontzetting van de voogdij 
en de toeziende voogdij, zomede omtrent het bewind van de voogd, vin-
den bij curatele overeenkomstige toepassing, met dien verstande noch-
tans dat de in die bepalingen voorkomende voorschriften betreffende de 
voogdijraad, de ouder-voogd en de gezinsvoogd buiten toepassing blij-
ven en dat voor de toepassing van de artikelen 470 tot en met 473 het 
openbaar ministerie in de plaats treedt van de voogdijraad. 
 
 Artikel 503 
 
 De inkomsten van degene die uit hoofde van onnozelheid, krank-
zinnigheid of razernij onder curatele is gesteld, moeten bijzonderlijk 
besteed worden om diens lot te verzachten en zijn gene zing te bevor-
deren. 
 
 Artikelen 504 en 505 
 (vervallen) 
 
 Artikel 506 
 
  1. De rechter in eerste aanleg heeft mede het vermogen om de 
persoon die uit hoofde van gewoonte van drankmisbruik dan wel gewoonte 
van misbruik van verdovende of stimulerende middelen onder curatele is 
gesteld, hetzij tegelijk met deze voorziening hetzij daarna uiterlijk 
voor een jaar, doch zo nodig telkens uiterlijk voor een jaar te ver-
lengen, in een rehabilitatiecentrum te doen plaatsen, wanneer blijkt 
dat hij in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of eigen veilig-
heid of die van anderen in gevaar brengt. Indien er onverwijlde nood-
zakelijkheid bestaat en de vertraging tot de afloop van het rechter-
lijk onderzoek zou kunnen gevaarlijk zijn, is de rechter in eerste 
aanleg bevoegd om hangende dat onderzoek zodanige  voorlopige behoed-
middelen en desnoods de vastzetting te bevelen, als de omstandigheden 
vorderen. 
 2. De centra waar de rehabilitatie bedoeld in het eerste lid kan 
plaats vinden, worden aangewezen door de minister belast met aangele-
genheden van justitie in overeenstemming met de minister belast met 
aangelegenheden van volksgezondheid. 
Een aanwijzing kan te allen tijde worden ingetrokken. 
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Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen voorwaarden 
voor de aanwijzing worden gesteld. 
 
 Artikel 507 
 
 Het verzoek tot vastzetting kan aan de rechter in eerste aanleg 
worden gedaan door de echtgenoot van de onder curatele te stellen of 
gestelde persoon, door zijn bloedverwanten in de rechte linie, en door 
die in de zijlinie tot de derde graad ingesloten, door zijn curator en 
door het openbaar ministerie. 
 
 Artikel 508 
 
 1. Het gedaan verzoek tot zodanige vastzetting, of tot de ver-
lenging van deze, moet betekend worden aan hem tegen wie het is ge-
richt. 
 2. Hij is bevoegd om daartegen zijn bezwaren bij de rechter in 
eerste aanleg in te brengen, terwijl het echter aan de rechter vrij 
staat om, daartoe billijke gronden zijnde, zijn bevel bij voorraad 
uitvoerbaar te verklaren. 
 3. De opheffing der vastzetting kan mede door hem gevraagd wor-
den, en de rechter in eerste aanleg moet, alvorens deze te verlenen, 
daarop horen allen die volgens artikel 507 de bevoegdheid zouden heb-
ben om de vastzetting te verzoeken. 
 
 Artikel 509 
 (vervallen) 
 
 Artikel 510 
 
 Niemand, uitgezonderd echtgenoten en bloedverwanten in de op-
gaande of neerdalende linie, is verplicht een curatele of toeziende 
curatele langer dan acht jaren te behouden; na verloop van die tijd 
kan de curator of de toeziende curator zijn ontslag vorderen en moet 
dit hem worden verleend. 
 
 Artikel 511 
 
 1. De curatele eindigt, wanneer de oorzaken ophouden, die daartoe 
hebben aanleiding gegeven; nochtans zal de opheffing van dezelve niet 
worden verleend dan met inachtneming der formaliteiten bij de wet 
voorgeschreven om curatele te bekomen, en zal degene die onder curate-
le gesteld is, de uitoefening zijner rechten, niet kunnen hervatten, 
voordat het vonnis tot opheffing der curatele kracht van gewijsde zal 
hebben verkregen. 
 2. Bij dit vonnis wordt tevens bepaald op welke wijze de ophef-
fing der curatele moet worden bekend gemaakt. 
 
 Artikel 512 
 (vervallen) 
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ACHTTIENDE TITEL 
 
 Van afwezigheid 
 
 EERSTE AFDELING 
 
 Van voorlopige voorzieningen 
 
 Artikel 513 
 
 1. Indien iemand zijn woonplaats verlaten heeft, zonder volmacht 
tot het waarnemen zijner zaken en belangen, of orde op het beheer der-
zelve gesteld te hebben, of wel indien de door hem gegeven volmacht is 
vervallen, en indien er noodzakelijkheid is om in dat beheer geheel of 
gedeeltelijk te voorzien of hem te doen vertegenwoordigen, zal op ver-
zoek van belanghebbenden of ook door het openbaar ministerie door de 
rechter in eerste aanleg een bewindvoerder worden benoemd, om zijn 
goederen en belangen geheel of gedeeltelijk te beheren en waar te ne-
men, voor zijn rechten op te komen en hem daarbij te vertegenwoordi-
gen. 
 2. Alles onverminderd de bijzondere wetsbepalingen, voor het ge-
val van faillissement. 
 
 Artikel 514 
 
 De bewindvoerder is verplicht om, desnoods na verzegeling, te ma-
ken behoorlijke beschrijving van de goederen, waarover hem het beheer 
is toevertrouwd. Hij zal het gerede geld, daarbij gevonden, of hetwelk 
naderhand door hem mocht worden geïnd, storten in de kas der gerechte-
lijke consignatiën en verder zich regelen naar de voorschriften om-
trent het beheer van goederen aan minderjarigen toebehorende, voor zo-
verre die op zijn bewind van toepassing kunnen worden gemaakt, ten wa-
re omtrent dit een of ander door de rechter in eerste aanleg anders 
mocht zijn bepaald. 
 
 Artikel 515 
 
 1. De bewindvoerder is verplicht jaarlijks aan het openbaar mi-
nisterie te doen summiere rekening en verantwoording en te vertonen de 
effecten en bescheiden tot zijn beheer behorende. Deze rekening zal 
worden opgemaakt op ongezegeld papier en overgegeven zonder enige ge-
rechtelijke vorm. Het openbaar ministerie kan daarop zodanige voor-
dracht aan de rechter doen, als hetzelve in het belang van de afwezige 
zal nodig oordelen. 
 2. De goedkeuring dezer rekening brengt geen nadeel toe aan het 
recht hetwelk de afwezige of andere belanghebbenden tegen dezelve 
mocht kunnen doen gelden. 
 
 Artikel 516 
 
 De bewindvoerder is bevoegd als beloning te berekenen, bij het 
doen van zijn jaarlijkse rekening, drie ten honderd der ontvangsten en 
twee ten honderd der uitgaven. 
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 TWEEDE AFDELING 
 
 Van de verklaring van vermoedelijk overlijden 
 
 Artikel 517 
 
 1. Indien iemand zijn woonplaats heeft verlaten zonder volmacht 
tot het waarnemen van zijn zaken gegeven of orde op het beheer van de-
zelve gesteld te hebben, en wanneer vijf jaren zijn verlopen na zijn 
vertrek of na de laatste tijding waaruit kon blijken dat hij in leven 
was, zonder dat in die vijf jaren bewijs is ingekomen van zijn aanwe-
zen of van zijn overlijden, om het even of er voorlopige voorzieningen 
zijn bevolen dan niet, zal zodanige afwezige, ten verzoeke van belang-
hebbenden, op daartoe bekomen verlof van de rechter in eerste aanleg, 
voor de rechter in eerste aanleg kunnen worden opgeroepen, bij een 
openbare dagvaarding lopende op een termijn van drie maanden of zoveel 
langer als door de rechter in eerste aanleg mocht worden bevolen. 
 2. Wanneer op die dagvaarding noch de afwezige noch iemand voor 
hem opkomt, die van zijn aanwezen doet blijken, zal verlof tot een 
tweede dergelijke dagvaarding en op deze tweede, in het geval alsvo-
ren, verlof tot een derde dergelijke dagvaarding worden verleend. 
 3. Deze dagvaardingen moeten telkens worden geplaatst in zodanige 
nieuwspapieren en worden aangeplakt op zodanige plaatsen als de rech-
ter in eerste aanleg bij het verlenen van het eerste verlof uit-
drukkelijk zal hebben aangewezen. 
 
 Artikelen 518 en 519 
 (vervallen) 
 
 Artikel 520 
 
 Indien op de derde dagvaarding noch de aanwezige noch iemand voor 
hem is opgekomen, die behoorlijk van zijn aanwezen doet blijken, kan 
door de rechter in eerste aanleg op daartoe gedane eis worden ver-
klaard, dat er rechtsvermoeden van overlijden bestaat sedert de dag 
nadat de afwezige kan worden gerekend zijn woonplaats te hebben verla-
ten of na de laatste tijding van zijn leven, en welke dag bepaaldelijk 
in het vonnis moet worden uitgedrukt. 
 
 Artikel 521 
 
 1. De rechter in eerste aanleg zal alvorens op de eis uitspraak 
te doen, desnoods na een daartoe bevolen getuigenverhoor, let ten op 
de beweegredenen der afwezigheid, op de oorzaken die het ontvangen van 
tijdingen van de afwezige hebben kunnen verhinderen en op alle andere 
omstandigheden tot het vermoeden van overlijden betrekkelijk. 
 2. De rechter in eerste aanleg kan naar aanleiding van dit alles 
het doen van uitspraak uitstellen tot nog uiterlijk vijf jaren boven 
de tijd in artikel 517 vermeld en zodanige nadere oproepingen en 
plaatsing daarvan in de nieuwspapieren bevelen, als hij in het belang 
des afwezigen mocht nodig oordelen. 
 
 Artikel 522 
 
 1. Indien iemand bij het verlaten zijner woonplaats een volmacht 
tot het waarnemen van zijn zaken gegeven of orde op het beheer derzel-
ve heeft gesteld, en er tien jaren zijn verlopen na zijn vertrek of na 
de laatste tijding van zijn leven, zonder dat in die tien jaren bewijs 
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van zijn aanwezen of zijn overlijden zal zijn ingekomen, kan zodanige 
afwezige, ten verzoeke van belanghebbenden, worden opgeroepen, en kan 
worden verklaard, dat er rechtsvermoeden van overlijden bestaat, op de 
wijze en volgens de voorschriften in de artikelen 517, 520 en 521 ver-
meld. Dit verloop van tien jaren wordt gevorderd, al ware het ook, dat 
de gegeven volmacht of gestelde orde van de afwezige vroeger mocht 
zijn geëindigd. 
 2. In het laatste geval echter zal in het beheer worden voorzien 
op de wijze, als in de Eerste Afdeling van deze titel is vermeld. 
 
 Artikel 523 
 
 De verklaring van vermoedelijk overlijden moet algemeen worden 
bekend gemaakt door middel van dezelfde nieuwspapieren in welke de 
openbare oproepingen zijn geplaatst geweest. 
 
 DERDE AFDELING 
 
Van de rechten en verplichtingen van vermoedelijke erfgenamen en 

andere belanghebbenden, na de verklaring van 
 vermoedelijk overlijden 

 
 Artikel 524 
 
 1. De vermoedelijke erfgenamen van de afwezige, welke, hetzij 
volgens versterfrecht hetzij volgens uiterste wilsbeschikking, tot 
zijn nalatenschap gerechtigd zouden zijn geweest op de dag in het von-
nis uitgedrukt, zijn bevoegd van de bewindvoerder, indien deze be-
staat, rekening en verantwoording en afgifte te vorderen, en om de 
goederen van de afwezige in bezit te nemen; alles tegen het stellen 
van persoonlijke of zakelijke, gerechtelijk goedgekeurde zekerheid, 
dat die goederen zullen worden gebruikt zonder dezelve te verslimmeren 
of te verwaarlozen, mitsgaders voor de teruggave der goederen of van 
dezelver waarde, indien de aard der goederen dit mocht medebrengen, en 
zulks ten behoeve van de afwezige, wanneer hij terug mocht komen, of 
van andere erfgenamen van wier beter recht daarna mocht blijken. 
 2. De vermoedelijke erfgenamen, mitsgaders alle belanghebbenden, 
zijn diensvolgens bevoegd om de opening der uiterste wilsbe-
schikkingen, zo die bestaan, te vorderen. 
 
 Artikel 525 
 
 Bij gebreke van het stellen der zekerheid in artikel 524 vermeld, 
zullen de goederen onder het beheer van een derde worden gesteld en 
kan ten opzichte van roerende goederen verkoop worden bevolen, met in-
achtneming der voorschriften in de artikelen 813 en 814 voorkomende. 
 
 Artikel 526 
 
 De vermoedelijke erfgenamen hebben ten opzichte van het genot van 
de goederen van de afwezige dezelfde rechten en zijn aan dezelfde ver-
plichtingen onderworpen, welke ten aanzien van vruchtgebruikers zijn 
voorgeschreven, voorzoverre de bepalingen, op dat onderwerp gemaakt, 
toepasselijk zijn, en daaromtrent hierna niet anders is voorzien. 
 
 Artikel 527 
 
 Op dezelfde voet als dit in de artikelen 524 tot en met 526 om-
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trent de vermoedelijke erfgenamen des afwezigen is bepaald, kunnen de 
legatarissen en alle anderen die op de goederen van de afwezige na 
zijn overlijden enig recht zouden gehad hebben, hetzelve bij voorraad 
uitoefenen. 
 
 Artikel 528 
 
 Zij die enige goederen van de afwezige onder hun bezit of beheer 
hebben verkregen, zijn, ieder voor zoveel hem aangaat, daarvan aan de 
afwezige, wanneer hij terug mocht komen, of aan andere erfgenamen of 
rechthebbenden, welke mochten opkomen en van hun beter recht doen 
blijken, rekening, verantwoording en afgifte schuldig. 
 
 Artikel 529 
 
 De vermoedelijke erfgenamen zijn dadelijk bij het inbezitnemen 
verplicht tot een behoorlijke beschrijving van al de goederen, door de 
afwezige achtergelaten. Aan hen wordt het voorrecht van boedelbe-
schrijving toegekend. Bij gebreke van zodanige boedelbeschrijving, en 
in de gevallen bij artikel 1057 voorzien, verliezen zij het hierboven 
toegekend voorrecht, onverminderd de verplichtingen in artikel 528 om-
schreven. 
 
 Artikel 530 
 
 1. Behoudens de voorgaande bepalingen en voor zoverre dientenge-
volge niet anders is bevolen, kunnen de vermoedelijke erfgenamen de 
goederen van de afwezige, in welker bezit zij zijn getreden, bij voor-
raad onder elkander verdelen, met inachtneming der voorschriften om-
trent boedelscheiding gemaakt. 
 2. De vaste goederen mogen nochtans, om tot de verdeling te gera-
ken, niet worden verkocht, maar zullen, in het geval dat zij niet kun-
nen worden verdeeld of in een of andere kaveling begrepen, onder se-
questratie worden gesteld, en de inkomsten daarvan, uitgekeerd, zoals 
bij de verdeling zal worden overeengekomen. 
 3. Van alles moet een akte worden opgemaakt en getekend, waaruit 
tevens blijkt, wat aan legatarissen of andere gegadigden is uit-
gekeerd. 
 
 Artikel 531 
 
 De beschrijving en de akte, in het derde lid van artikel 530 ver-
meld, mitsgaders de akte waarbij zekerheid is gesteld, moeten worden 
gebracht en bewaard ter griffie van het gerecht in eerste aanleg. 
 
 Artikel 532 
 
 Zij die ten gevolge van de voorgaande bepalingen vaste goederen 
in hun aandeel hebben gekregen of met het beheer daarvan zijn belast, 
kunnen tot hun zekerheid vorderen, dat die goederen worden opgenomen 
door deskundigen, daartoe te benoemen door de rechter; van derzelver 
gesteldheid zal een beschrijving worden gemaakt. Nadat de deskundigen 
verslag aan de rechter gedaan, en deze hetzelve zal hebben goedge-
keurd, moet de beschrijving met het verslag op de griffie worden be-
waard. 
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 Artikel 533 
  
 De vaste goederen van de afwezige, die aan iemand der vermoede-
lijke erfgenamen zijn toebedeeld of onder deszelfs beheer zijn ge-
steld, mogen vervolgens niet worden vervreemd noch bezwaard, voordat 
de tijd, in artikel 536 bepaald, zal zijn verlopen, tenzij om gewich-
tige redenen en met verlof van de rechter in eerste aanleg. 
 
 Artikel 534 
  
 1. Indien de afwezige na de verklaring van vermoedelijk over-
lijden terugkeert of er bewijs inkomt dat hij nog in leven is, zijn 
zij welke vruchten en inkomsten van zijn goederen hebben getrokken, 
verplicht dezelve terug te geven, te weten de helft, wanneer de te-
rugkomst plaats heeft of het bewijs van leven inkomt binnen vijftien 
jaren na de dag van het vermoedelijk overlijden, in het vonnis uit-
gedrukt, of wel een vierde, wanneer zulks later doch voor het verloop 
van dertig jaren na dat tijdstip plaats heeft. 
 2. Alles echter met die bepaling, dat de rechter in eerste aanleg 
uit aanmerking van de geringheid der achtergelaten goederen de terug-
gave van vruchten en inkomsten anders mag regelen of wel daarvan gehe-
le ontheffing kan verlenen. 
 
 Artikel 535 
  
 1. Indien de afwezige in gemeenschap van goederen of slechts van 
winst en verlies of van vruchten en inkomsten is getrouwd en zijn 
echtgenoot verkiest de bestaande gemeenschap te laten voortduren, kan 
dezelve de provisionele inbezitneming der vermoedelijke erfgenamen en 
de uitoefening der rechten die eerst door de dood van de afwezige zou-
den worden geboren, tegenhouden en, onder de verplichtingen der be-
schrijving in artikel 529 vermeld, het beheer der goederen voor alle 
anderen op zich nemen of behouden. 
 2. Doch kan de opschorting van die inbezitneming en de verdere 
gevolgen daarvan niet langer plaats grijpen dan gedurende tien volle 
jaren te rekenen van de dag bij het vonnis uitgedrukt, waarbij het 
vermoedelijk overlijden is verklaard. 
 3. Indien echter de echtgenoot zich niet tegen de inbezitneming 
der vermoedelijke erfgenamen verzet, zal hij zijn aandeel in de ge-
meenschap of eigen goederen en al hetgeen waartoe hij overigens mocht 
gerechtigd zijn naar zich nemen, mits zekerheid stellende voor zodani-
ge goederen die voor teruggave vatbaar zijn. 
 4. De echtgenoot, de voorduring der gemeenschap verkiezende, be-
houdt het recht om bij vervolg van tijd van die gemeenschap afstand te 
doen. 
 
 Artikel 536 
  
 Wanneer dertig jaren zijn verlopen na de dag van het vermoedelijk 
overlijden in het vonnis uitgedrukt, of ook wanneer vroeger honderd 
volle jaren zijn verstreken sedert de geboorte van de afwezige, zijn 
de Borg en ontslagen en blijft de verdeling der achtergelaten goede-
ren, voor zoverre dezelve bereids heeft plaats gehad, standhouden of 
kan anders door de vermoedelijke erfgenamen tot een definitieve verde-
ling worden overgegaan en kunnen alle andere rechten op die nalaten-
schap definitievelijk worden uitgeoefend. Het voorrecht van boedel be-
schrijving houdt alsdan op en kunnen de vermoedelijke erfgenamen tot 
aanvaarding of tot verwerping worden verplicht volgens de voorschrif-
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ten op dat onderwerp bestaande. 
 
 Artikel 537 
 
 Indien voor de tijd in artikel 536 uitgedrukt tijding inkomt van 
het overlijden van de afwezige, kunnen zij die op het tijdstip van dat 
overlijden uit kracht der wet of wilsbeschikkingen van de afwezige 
rechten op zijn nalatenschap hebben verkregen of in die rechten zijn 
opgevolgd, rekening, verantwoording en afgifte vorderen op de voet van 
de artikelen 528 en 534. 
 
 Artikel 538 
 
 Indien de afwezige mocht terugkomen of van zijn leven doen blij-
ken, nadat dertig jaren zijn verlopen sedert de dag van zijn vermoede-
lijk overlijden bij het vonnis uitgedrukt, heeft hij alleen recht om 
zijn goederen terug te vorderen in de staat waarin zij zich alsdan be-
vinden mitsgaders de prijs van die goederen welke vervreemd zijn, of-
wel de zodanige welke uit de opbrengst zijner vervreemde goederen zijn 
aangekocht, alles echter zonder enige vruchten of inkomsten. 
 
 Artikel 539 
 
 Eveneens zullen de kinderen en verdere afkomelingen van de af-
wezige zijn goederen terugontvangen, voor zoverre zij mochten opkomen 
binnen dertig jaren na het tijdsverloop bij artikel 536 vastgesteld. 
 
 Artikel 540 
 
 Wanneer bij vonnis rechtsvermoeden van overlijden is verklaard, 
moeten alle rechtsvorderingen ten taste van de afwezige worden inge-
steld tegen de vermoedelijke erfgenamen welke zijn goederen hebben in-
bezitgenomen; behoudens het vermogen van deze laatsten om het voor-
recht van boedelbeschrijving te doen gelden. 
 
 VIERDE AFDELING 
  
 Van de rechten opgekomen aan een afwezige wiens bestaan onzeker is 
  
 Artikel 541 
  
 Hij die aanspraak maakt op een recht hetwelk van een afwezige op 
hem overgegaan zoude zijn, doch hetwelk eerst aan de afwezige is opge-
komen nadat zijn bestaan onzeker is geworden, is verplicht te bewij-
zen, dat de afwezige heeft geleefd op het tijdstip, dat het recht aan 
deze is opgekomen; zolang hij zulks niet bewijst zal hij verklaard 
worden in zijn eis niet ontvankelijk te zijn. 
 
 Artikel 542 
 
 Indien aan een afwezige wiens bestaan onzeker is, een nalaten-
schap of een legaat opkomt, waartoe, indien hij niet in leven ware, 
anderen zouden gerechtigd zijn of waarin anderen met hem zouden moeten 
Del en, kan zodanige nalatenschap of legaat of het gedeelte daarvan 
door die anderen in bezit worden genomen, evenals of zodanig iemand 
overleden ware, zonder dat zij verplicht zijn deszelfs overlijden te 
bewijzen; zij moeten echter daartoe vooraf vergunning verkrijgen van 
het gerecht, hetwelk desnoods openbare oproepingen kan bevelen en in 
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dat geval ten behoeve der belanghebbenden de nodige behoedmiddelen 
voorschrijven. 
 
 Artikel 543 
  
 De bepalingen van de artikelen 541 en 542 sluiten de bevoegdheid 
niet uit tot het opvorderen van erfenissen en alle andere rechten die 
aan de afwezige of aan zijn rechthebbenden nader mochten blijken toe 
te komen. Die bevoegdheid en die rechten gaan alleen te niet door het 
tijdsverloop tot verjaring vereist. 
 
 Artikel 544 
  
 Indien daarna de afwezige terugkomt of zijn recht op zijn naam 
wordt vervolgd, kan de teruggave van vruchten en inkomsten worden ge-
vorderd te rekenen van de dag dat aan de afwezige het recht is opgeko-
men op de voet en onder de bepalingen van artikel 534. 
 
 VIJFDE AFDELING 
  
 Van de gevolgen der afwezigheid met betrekking tot het huwelijk 
  
 Artikel 545 
  
 Indien, buiten het geval van kwaadwillige verlating, een der 
echtgenoten gedurende tien volle jaren van zijn woonplaats afwezig is, 
zonder dat enige tijding van deszelfs leven of dood is ingekomen, is 
de achtergebleven echtgenoot bevoegd op daartoe bekomen verlof van de 
rechter zodanige afwezige bij drie opeenvolgende openbare dagvaardin-
gen op te roepen, op de wijze in de artikelen 517 en 520 omschreven. 
 
 Artikel 546 
  
 Indien, op de derde dagvaarding noch de afwezige noch iemand voor 
hem is opgekomen, die behoorlijk van zijn aanwezen doet blijken, kan 
de rechter in eerste aanleg aan de achtergebleven echtgenoot vergunnen 
een ander huwelijk aan te gaan. De bepalingen van artikel 521 zijn ten 
deze toepasselijk. 
 
 Artikel 547 
  
 1. Indien na de verleende vergunning, doch voor het aangaan van 
een ander huwelijk, de afwezige mocht opkomen of iemand het behoorlijk 
bewijs van deszelfs leven inbracht, vervalt de verleende vergunning 
van rechtswege. 
 2. Na het aangaan van een ander huwelijk, heeft de afwezige recht 
om ook van zijn zijde een ander huwelijk aan te gaan. 
 
 Artikelen 548, 549 en 550 
 (vervallen) 
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 TWEEDE BOEK 
 
 VAN ZAKEN 
 
 EERSTE TITEL 
 
 Van de zaken en derzelver onderscheiding 
  
 EERSTE AFDELING 
  
 Van zaken in het algemeen 
  
 Artikel 551 
  
 De wet verstaat door zaken alle goederen en rechten, welke het 
voorwerp van eigendom kunnen zijn. 
 
 Artikel 552 
  
 Al hetgeen door recht van natrekking tot een zaak behoort, daar-
onder begrepen de vruchten, zowel natuurlijke als die door nijverheid 
worden verkregen, zolang dezelve tak- of wortelvast, of aan de grond 
gehecht zijn, maakt een gedeelte der zaak uit. 
 
 Artikel 553 
  
 De burgerlijke vruchten worden alleen geacht een gedeelte der 
zaak uitte maken, zolang dezelve niet opeisbaar zijn; behoudens de 
bijzondere wetsbepalingen en overeenkomsten. 
 
 Artikel 554 
  
 1. Natuurlijke vruchten zijn: 
a. degene welke de aarde uit haar zelf voortbrengt; 
b. al hetgeen de beesten opleveren, of uit de beesten geboren wordt. 
 2. Vruchten van nijverheid, die uit de grond getrokken worden, 
zijn al hetgeen door bebouwing verkregen wordt. 
 3. Burgerlijke vruchten zijn huur- en pachtpenningen, interest en 
van geldsommen en verschuldigde rent en. 
 
 TWEEDE AFDELING 
  
 Van de onderscheiding der zaken 
  
 Artikel 555 
  
 Zaken zijn lichamelijk of onlichamelijk. 
 
 Artikel 556 
  
 Zaken zijn roerend of onroerend, volgens de bepalingen der Derde 
en Vierde Afdeling. 
 
 Artikel 557 
 
 Roerende zaken zijn verbruikbaar of onverbruikbaar; verbruikbaar 
zijn de zodanige, die door gebruik verloren gaan. 
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 DERDE AFDELING 
 
 Van onroerende zaken 
  
 Artikel 558 
  
 Onroerende zaken zijn: 
a. gronderven en hetgeen daarop gebouwd is; 
b. molens, met uitzondering van zodanige waarvan in artikel 562 wordt 

gehandeld; 
c. bomen en veldgewassen, die met hun wortels in de grond vast zijn, 

onafgeplukte boomvruchten, mitsgaders delfstoffen, als steenkolen, 
veen en dergelijke, zolang deze voorwerpen nog niet van de grond 
gescheiden en uitgedolven zijn; 

d. schaarhout van kapbossen en hout van hoogstammige bomen, zolang 
hetzelve niet gekapt is; 

e. buizen of goten, die tot waterleiding in een huis of op een erf 
dienen, en in het algemeen alles wat aan een erf of aan gebouw 
aard- of nagelvast is. 

 
 Artikel 559 
  
 1. Door bestemming worden onder onroerende zaken begrepen: 
a. bij fabrieken, trafieken, molens, smederijen en dergelijke onroe-

rende zaken, de persen, distilleerketels, ovens, kuipen, vaten en 
verdere gereedschappen, bepaaldelijk tot derzelver we Zen beho-
rende, al war en die voorwerpen niet aard of nagelvast. Bij plan-
tages bovendien de vaartuigen die daaraan verbonden zijn; 

b. bij woonhuizen, de spiegels, schilderijen en andere sieraden, wan-
neer het hout of muurwerk, waarop dezelve zijn vastgemaakt, een ge-
deelte is van het beschot, de muur of het pleisterwerk van het ver-
trek; al war en die voorwerpen overigens niet nagelvast; 

c. de bouwstoffen welke van de afbraak van een gebouw voortkomen, in-
dien zij bestemd zijn om het gebouw weder op te trekken; en in het 
algemeen alle zodanige voorwerpen, welke de eigenaar tot een blij-
vend gebruik aan zijn onroerende zaak verbonden heeft. 

 2. De eigenaar wordt geacht zodanige voorwerpen tot een blijvend 
gebruik aan zijn onroerende zaak verbonden te hebben, wanneer dezelve 
daaraan zijn vastgehecht door aard-, timmer- of metselwerk, of wanneer 
zij daarvan niet kunnen worden losgemaakt zonder dezelve te breken of 
te beschadigen, of zonder het gedeelte van het onroerend voorwerp 
waaraan zij zijn vastgehecht, te breken of te beschadigen. 
 
 Artikel 560 
  
 Zijn almede onroerende zaken de navolgende rechten: 
a. het vruchtgebruik en gebruik van onroerende zaken; 
b. de erfdienstbaarheden; 
c. het recht van opstal; 
d. het erfpachtsrecht; 
e. grondrenten, hetzij in geld of in natura verschuldigd; 
f. de rechtsvorderingen, dienende om onroerende zaken terug te eisen 

of te doen leveren. 
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VIERDE AFDELING 
  
 Van roerende zaken 
  
 Artikel 561 
  
 Roerende zaken uit haar aard zijn de zodanige, die zich zelf kun-
nen verplaatsen of die verplaatst kunnen worden. 
 
 Artikel 562 
 
 Schepen, schuiten, ponten, op vaartuigen geplaatste of andere 
losse molens en bad en, en dergelijke voorwerpen zijn roerende zaken. 
 
 Artikel 563 
 
 Als roerende zaken door wetsbepaling worden beschouwd: 
a. het vruchtgebruik en gebruik van roerende zaken; 
b. gevestigde rent en, hetzij altijddurende of lijfrenten; 
c. verbintenissen en vorderingen, die opeisbare geldsommen of roerende 

goederen tot onderwerp hebben; 
d. actiën of aandelen in maatschappijen van geld Handel, koophandel of 

nijverheid, zelfs wanneer onroerende goederen tot die ondernemingen 
betrekkelijk, aan die maatschappijen toebehoren. Deze actiën of 
aandelen worden geacht roerende zaken te zijn, doch ten opzichte 
van ieder der deelgenoten alleenlijk, zolang de gemeenschap duurt; 

e. aandelen in 's lands schuld, hetzij dezelve bestaan in inschrij-
vingen op het grootboek, hetzij in certificaten, schuldbekente-
nissen, obligatiën of andere effect en, met de daartoe behorende 
coupons of rentebewijzen; 

f. actiën in of coupons van obligatiën van alle andere geldleningen, 
daaronder begrepen die welke door vreemde mogendheden zijn aange-
gaan. 

 
 Artikel 564 
 
 Indien bij de wet of in enige burgerlijke handeling, de uit-
drukking wordt gebezigd van roerende goederen, inboedel, meubelen of 
huisraad, stoffering, of een huis met al hetgeen zich daarin bevindt, 
zonder enige bijvoeging, uitlegging, uitbreiding of beperking, worden 
de voorzeide uitdrukkingen geacht de voorwerpen te bevatten, welke bij 
de volgende artikelen zijn aangeduid. 
 
 Artikel 565 
  
 De uitdrukking "roerende goederen" bevat zonder uitzondering al-
les, wat volgens de hierboven vastgestelde regelen voor roerend wordt 
gehouden. 
 
 Artikel 566 
 
 De uitdrukking "inboedel" bevat alles wat in voege voorschreven 
voor roerend wordt gehouden, met uitzondering van het gereed geld, van 
actiën, schuldvordering en andere rechten, bij artikel 563 vermeld, 
van koopmanschappen en grondstoffen, van werktuigen tot fabrieken, 
trafieken of de landbouw behorende, van bouwstoffen tot het opbouwen 
bestemd of van afbraak afkomstig, mitsgaders van schepen en van aande-
len in schepen. 
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 Artikel 567 
  
 De uitdrukking "meubelen" of "huisraad" bevat al hetgeen, wat 
volgens artikel 566 tot de inboedel behoort, met uitzondering van 
paarden en levende have, van rijtuigen met hun toebehoren, van edel-
gesteenten, boeken en handschriften, tekeningen, prenten, schilde-
rijen, beelden, gedenkpenningen, natuurkundige en wetenschappelijke 
werktuigen, en andere kostbaarheden en zeldzaamheden, van lijflinnen, 
wapens, granen, wijnen en andere levensmiddelen. 
 
 Artikel 568 
  
 De uitdrukking "een huis met al hetgeen zich daarin bevindt" be-
vat alles wat volgens artikel 565 voor roerende goederen wordt gehou-
den en in het huis gevonden, met uitzondering van het gereed geld en 
van de inschulden en andere rechten, waarvan de bescheiden zich in het 
huis mochten bevinden. 
 
 Artikel 569 
  
 1. De uitdrukking "stoffering" bevat alleen die meubelen, welke 
tot gebruik en versiering der vertrekken dienen, als behangsels en ta-
pijten, bedden, stoelen, spiegels, pendules, tafels, porseleinen en 
andere voorwerpen van die aard. 
 2. Schilderijen en beelden, welke een gedeelte van de meubelen 
eens vertreks uitmaken, zijn daaronder insgelijks begrepen, doch 
geenszins de verzamelingen van schilderijen, prenten en beelden, die 
op kunstgalerijen en bijzondere vertrekken geplaatst zijn . 
 3. Hetzelfde geldt omtrent porseleinen; al de zodanige, die een 
gedeelte uitmaken van de sieraden eens vertreks, zijn onder de uit-
drukking van stoffering begrepen. 
 
 Artikel 570 
  
 De uitdrukkingen een "gemeubileerd huis" of "een huis met zijn 
meubelen" bevat alleen de stoffering. 
 
 VIJFDE AFDELING 
  
 Van zaken, met betrekking tot derzelver bezitters 
  
 Artikel 571 
  
 Er zijn zaken die aan niemand toebehoren; de overige zijn het ei-
gendom of van het Land of van gemeenschappen of van bijzondere perso-
nen. 
 
 Artikel 572 
 
 Gronderven en andere onroerende zaken, die onbeheerd zijn en geen 
eigenaar hebben, gelijk mede de zaken van degene die zonder erfgenamen 
overleden is of wiens erfenis is verlaten, behoren aan het Land. 
 
 Artikel 572a 
 
 De bodem van de territoriale zee en van de binnenwateren van Aru-
ba is eigendom van het Land. 
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 Artikel 573 
 
 Insgelijks behoren aan het Land de wegen en straten, welke te 
zijnen laste zijn, de stranden der zee, de bevaarbare en vlotbare 
stromen en rivieren met hun oevers, de grote en kleine eilanden en de 
platen welke in die water en opkomen, gelijk ook de havens; on-
verminderd de door titel of bezit verkregen rechten van bijzondere 
personen of gemeenschappen. 
 
 Artikel 574 
 
 Door oevers worden in artikel 573 verstaan de boor den van ri-
vieren, meren of stromen, welke bij gewone tijden als het water op het 
hoogste is, door dat water overdekt worden en niet hetgeen door water-
vloeden overstroomd is. 
 
 Artikel 575 
 
 Als eigendom van het Land worden insgelijks aangemerkt alle gron-
den en getimmerten, welke tot 's Lands vestingwerken behoren, en ge-
volgelijk alle gronden waarop enige werken van verdediging zijn aange-
legd geworden, als: wallen, borstweringen, grachten, bedekte wegen, 
glaciën of vooruitspringende werken, pleinen waarop krijgsgebouwen ge-
sticht zijn, liniën, posten, verschansingen, redouten, dijken, slui-
zen, kanalen, en hun boorden; insgelijks onverminderd de door titel of 
bezit verkregen rechten van bijzondere personen of gemeenschappen. 
 
 Artikel 576 
 
 In alle vesting en van het Land wordt als militaire Landsgrond 
aangemerkt de gehele oppervlakte, begrepen: 
a. in vesting en van bedekte wegen en glacis voorzien, tussen de voet 

van de glooiing van de hoofdwal en de teen van de bedekte weg en, 
zo deze van een voorgracht is voorzien, tot en met de buitenboord 
van deze gracht. De walgang der bolwerken is hieronder begrepen, 
volgens een getrokken lijn door de kelen van de ene gordijn tot de 
andere; 

b. in vesting en zonder bedekte wegen of glacis, van de binnenteen des 
hoofdwals tot en met de overboord der grachten van de enveloppen of 
buitenwerken; 

c. in vesting en zonder enige buitenwerken, van de binnenvoet des wal-
gangs tot aan en met de overboord der daarom gelegen grachten; 

d. eindelijk, indien er zich achter de binnenvoet der walgangen 
scheisloten, bermen, enzovoorts mochten bevinden, zullen ook deze 
stroken gronds met hun boomgewassen en andere opstallen gerekend 
worden tot de militaire Landsgronden te behoren. 

 
 Artikel 577 
  
 1. Alle onbewoonde forten, mitsgaders redouten, vooruitspringende 
post en, verschansingen, liniën en batterijen zijn geheel militaire 
Landsgronden met al de zo achterwaarts als voorwaarts en ter zijde ge-
legen gronden bij derzelver aanleg door het gouvernement aangekocht. 
 2. Op al de bewoonde forten zijn de bepalingen toepasselijk in 
artikel 576 vermeld. 
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Artikel 578 
  
 Zaken aan een gemeenschap toebehorende zijn de zodanige, die het 
afzonderlijk eigendom zijn van een zedelijk lichaam. 
 
 Artikel 579 
  
 Zaken aan bijzondere personen toebehorende zijn de zodanige, die 
het afzonderlijk eigendom zijn van een of meer enkele personen. 
 
 Artikel 580 
  
 Men kan op zaken hebben, hetzij een recht van bezit hetzij een 
recht van eigendom hetzij een recht van erfgenaamschap hetzij een 
vruchtgenot hetzij een recht van erfdienstbaarheid hetzij een recht 
van pand of hypotheek. 
 
 TWEEDE TITEL 
  
 Van bezit en de rechten die daaruit voortvloeien 
 
 EERSTE AFDELING 
  

Van de aard van het bezit en de voorwerpen die  
daarvoor vatbaar zijn 

  
 Artikel 581 
  
 Door bezit wordt verstaan het houden of genie ten ener zaak welke 
iemand, of in persoon of door een ander, in zijn macht heeft, alsof 
zij hem toebehoorde. 
 
 Artikel 582 
 
 Bezit is of te goeder trouw of te kwader trouw. 
 
 Artikel 583 
 
 Het bezit is te goeder trouw, wanneer de bezitter de zaak bezit 
uit kracht ener wijze van eigendomsverkrijging, waarvan de gebreken 
aan hem onbekend zijn. 
 
 Artikel 584 
 
 1. Het bezit is te kwader trouw, wanneer de bezitter kennis 
draagt, dat de zaak welke hij bezit, aan hem niet in eigendom toebe-
hoort. 
 2. De bezitter wordt geacht te kwader trouw te zijn van het ogen-
blik dat een rechtsvordering tegen hem te dier zake is ingesteld, in-
dien het geding te zijnen nadele beslist wordt. 
 
 Artikel 585 
 
 De goede trouw van de bezitter wordt steeds voorondersteld; hij 
die kwade trouwe beweert, moet dezelve bewijzen. 
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 Artikel 586 
 
 Men wordt steeds geacht voor zichzelve te bezitten, zolang het 
niet bewezen is, dat men heeft aangevangen voor een ander te bezitten. 
 
 Artikel 587 
 
 Wanneer men heeft aangevangen voor een ander te bezitten, wordt 
men altijd voorondersteld het bezit onder dezelfde titel voort te zet-
ten, zo niet het tegendeel bewezen is. 
 
 Artikel 588 
 
 Men kan noch uit eigen wille noch door enkel tijdsverloop voor 
zichzelve de oorzaak en het beginsel van zijn bezit veranderen. 
 
 Artikel 589 
 
 1. Zaken welke niet in de handel zijn, kunnen geen voorwerp van 
bezit opleveren. 
 2. Hetzelfde geldt zowel ten opzichte van niet voortdurende als 
van niet zichtbare erfdienstbaarheden, behoudens de bepalingen van ar-
tikel 605. 
 
 TWEEDE AFDELING 
  

Van de wijze waarop het bezit wordt verkregen, wordt  
behouden en het verloren gaat 

  
 Artikel 590 
  
 Bezit wordt verkregen door de daad van een zaak onder zijn macht 
te brengen met het oogmerk om dezelve voor zich te behouden. 
 
 Artikel 591 
  
 Zinnelozen kunnen door zichzelve geen bezit verkrijgen. Minder-
jarigen kunnen door de daad het bezit ener zaak verkrijgen. 
 
 Artikel 592 
  
 1. Men kan het bezit ener zaak verkrijgen, of door zichzelve of 
door een ander, die in onze naam heeft aangevangen te bezitten. 
 2. In het laatste geval verkrijgt men het bezit, zelfs alvorens 
men van het inbezitnemen der zaak kennis heeft bekomen. 
 
 Artikel 593 
  
 Het bezit van alles wat een overledene heeft bezeten, gaat van 
het ogenblik van zijn overlijden over tot zijn erfgenamen met alle 
hoedanigheden en gebreken van hetzelve. 
 
 Artikel 594 
  
 Men behoudt het bezit, zolang hetzelve niet aan een ander is 
overgegaan of kennelijk is verlaten geworden. 
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 Artikel 595 
  
 Men verliest het bezit vrijwillig, zodra men hetzelve aan een an-
der overdraagt. 
 
 Artikel 596 
 
 Men verliest het bezit zelfs zonder de wil om de zaak aan een an-
der over te dragen, wanneer men die kennelijk verlaat. 
 
 Artikel 597 
  
 1. Men verliest, tegen zijn wil, het bezit van een stuk lands, 
erf of gebouw: 
a. wanneer een ander zich daarvan tegen wil en dank van de bezitter in 

het bezit stelt en gerustelijk het genot gedurende de tijd van een 
jaar behoudt; 

b. wanneer een erf door een buitengewoon toeval verdronken is. 
 2. Het bezit gaat door een tijdelijke overstroming niet verloren. 
 3. Men verliest het bezit van een algemeenheid van roerende zaken 
op de wijze bij het eerste lid van dit artikel omschreven. 
  
 Artikel 598 
  
 Het bezit ener roerende zaak wordt tegen de wil van de bezitter 
verloren: 
a. wanneer de zaak is weggenomen of gestolen; 
b. wanneer dezelve is verloren en men niet weet op welke plaats zij 

zich bevindt. 
 
 Artikel 599 
  
 Men verliest het bezit van onlichamelijke zaken, wanneer geduren-
de een jaar een ander daarvan het rustig genot heeft gehad. 
 
 DERDE AFDELING 
  
 Van de rechten die uit het bezit voortvloeien 
  
 Artikel 600 
  
 Het bezit te goeder trouw geeft ten opzichte der zaak aan de 
bezitter het recht: 
a. dat hij bij voorraad en tot het tijdstip der gerechtelijke terug-

vordering als eigenaar wordt aangemerkt; 
b. dat hij de eigendom der zaak door middel van verjaring verkrijgt; 
c. dat hij tot op de gerechtelijke terugvordering de vruchten geniet, 

welke de zaak oplevert; 
d. dat hij in het bezit der zaak moet worden gehandhaafd, wanneer hij 

daarin gestoord wordt; of in het bezit moet worden hersteld, wan-
neer hij hetzelve verloren heeft. 

 
 Artikel 601 
  
 Het bezit te kwader trouw geeft aan de bezitter ten opzichte der 
zaak het recht: 
a. om bij voorraad en tot op het tijdstip der gerechtelijke terug-

vordering als eigenaar te worden aangemerkt; 
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b. om de vruchten der zaak te genie ten, doch onder gehoudenis om die 
aan de rechthebbende terug te geven; 

c. om in het bezit te worden gehandhaafd of hersteld, zoals in on-
derdeel d van artikel 600 gezegd is. 

 
 Artikel 602 
  
 De rechtsvordering tot handhaving in het bezit heeft plaats, in-
dien iemand is gestoord in het bezit van een stuk lands of erf, van 
een huis of gebouw, van een zakelijk recht of van een algemeenheid van 
roerende zaken. 
 
 Artikel 603 
  
 Deze rechtsvordering wordt ook toegelaten, Al ware het bezit be-
komen van iemand die onbekwaam was om te kunnen vervreemden. 
 
 Artikel 604 
 
 Zij heeft geen plaats tegen degene die het recht tot een erf-
dienstbaarheid betwist, tenzij het geschil een voortdurende en zicht-
bare erfdienstbaarheid mocht gelden. 
 
 Artikel 605 
 
 Indien er geschil ontstaat over de geldigheid van de rechtstitel 
tot een niet voortdurende of tot een niet zichtbare erfdienstbaarheid, 
kan de rechter bevelen, dat de partij die bij het ontstaan van het ge-
schil het genot daarvan heeft, dat genot gedurende het geding behoude. 
 
 Artikel 606 
 
 Er kan geen rechtsvordering tot handhaving in het bezit plaats 
hebben opzichtelijk voorwerpen welke de bezitter niet wettiglijk kan 
bezitten. 
 
 Artikel 607 
 
 Roerende lichamelijke zaken kunnen geen onderwerp uitmaken van 
een rechtsvordering tot handhaving in derzelver bezit behoudens de 
slotbepaling van artikel 602. 
 
 Artikel 608 
 
 Huurders, pachters en anderen die houders van een zaak voor een 
ander zijn, kunnen geen rechtsvordering tot handhaving in het bezit 
aanvangen. 
 
 Artikel 609 
 
 1. De rechtsvordering om in het bezit te worden gehandhaafd kan 
worden aangevangen tegen elk en een iegelijk, die de bezitter in zijn 
bezit stoort, zelfs tegen de eigenaar behoudens de rechtsvordering van 
deze ten petitoire. 
 2. Indien niettemin dat bezit ter bede, heimelijk of door geweld 
verkregen is, kan de bezitter de rechtsvordering om in het bezit te 
worden gehandhaafd niet aanvangen tegen degene van wie het bezit in 
dier voege is verkregen of aan wie hetzelve is ontnomen. 
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 Artikel 610 
 
 De rechtsvordering tot handhaving in het bezit moet worden aange-
vangen binnen het jaar te rekenen van de dag waarop de bezitter in 
zijn bezit gestoord is geworden. 
 
 Artikel 611 
 
 Deze rechtsvordering strekt om de stoornis te doen ophouden en de 
bezitter in zijn bezit te hand haven, met vergoeding van kosten, scha-
de en interesten. 
 
 Artikel 612 
 
 Het bezit wordt gerekend steeds bij hem geweest te zijn, die het 
recht van bezit niet verloren hebbende, daarin door de rechter is ge-
handhaafd geworden, behoudens hetgeen nader omtrent de vruchten is be-
paald. 
 
 Artikel 613 
 
 1. Indien ter gelegenheid ener rechtsvordering tot handhaving in 
een bezit, hetgeen van wederzijds gevorderd wordt, de rechter ver-
meent, dat hetzelve niet behoorlijk bewezen is, zal hij zonder over 
het bezitrecht uitspraak te doen kunnen bevelen, of dat het voorwerp 
onder gerechtelijke bewaring worde gesteld, of dat de partijen ten pe-
titoire zullen procederen, of hij zal aan een der partijen het bezit 
bij voorraad toestaan. 
 2. Dat bezit geeft alleen het recht om het genot der betwiste 
zaak te hebben gedurende het geding over de eigendom en onder gehou-
denis om van de genoten vruchten rekening te doen. 
 
 Artikel 614 
 
 Indien de bezitter van een erf of van een gebouw daarvan het be-
zit zonder geweld verloren heeft, kan hij tegen de houder een rechts-
vordering aanvangen, strekkende om in het bezit hersteld en gehand-
haafd te worden. 
 
 Artikel 615 
 
 1. In geval van gewelddadige ontzetting heeft de rechtsvordering 
tot herstelling in het bezit plaats, zowel tegen degenen die de ge-
welddadigheid hebben gepleegd, als die dezelve hebben bevolen. 
 2. Zij zijn allen hoofdelijk voor het geheel verantwoordelijk. 
 3. Om in die rechtsvordering ontvankelijk te zijn, behoeft de 
aanlegger slechts de daad der gewelddadige ontzetting te bewijzen. 
 
 Artikel 616 
 
 Diezelfde rechtsvordering kan worden aangevangen tegen al degenen 
die zich te kwader trouw van het bezit hebben ontdaan. 
 
 Artikel 617 
 
 1. De rechtsvordering tot herstelling en handhaving, waarvan in 
artikel 614 gesproken wordt, moet worden aangevangen binnen het jaar 
te rekenen van de dag waarop het bezit is gestoord geworden; en, in 
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geval van gewelddadige ontzetting, moet de rechtsvordering tot her-
stelling in het bezit worden aangevangen binnen dezelfde termijn, te 
rekenen van de dag waarop het geweld heeft opgehouden. 
 2. Men is in die rechtsvordering niet meer ontvankelijk, zodra 
men een geding ten petitoire heeft aangevangen. 
 
 Artikel 618 
  
 De rechtsvordering tot teruggave en herstelling in het bezit 
strekt altijd om de vorige bezitter in zijn bezit te hand haven of te 
herstellen en hem te doen beschouwen even alsof hij het bezit nimmer 
verloren had. 
 
 Artikel 619 
  
 Bij deze rechtsvorderingen zullen ten aanzien der bezitters, zo 
te goeder trouw als te kwader trouw, omtrent hun rechten aangaande het 
genot der vruchten en de gemaakte kosten gedurende het bezit de rege-
len gelden, welke hierna in de Derde Titel op dat stuk voor de opvor-
dering van eigendom zijn voorgeschreven. 
 
 Artikel 620 
  
 Ook na verloop van het jaar hetwelk de wet toe Kent om de rechts-
vordering tot herstelling in het bezit aan te vangen, heeft degene die 
op een gewelddadige wijze van zijn bezit is beroofd, het recht om bij-
wege ener gewone rechtsvordering degene die het geweld heeft gepleegd, 
te doen veroordelen tot de teruggave van alles wat hem ontnomen is, en 
tot de vergoeding der kosten, schade en interest en, door die feite-
lijkheden veroorzaakt. 
 
 DERDE TITEL 
  
 Van eigendom 
  
 EERSTE AFDELING 
  
 Algemene bepalingen 
  
 Artikel 621 
  
 Eigendom is het recht om van een zaak het vrij genot te hebben en 
daarover op de volstrekste wijze te beschikken, mits men er geen ge-
bruik van make strijdende tegen de verordeningen, daargesteld door zo-
danige macht, die daartoe volgens de Staatsregeling van Aruba de be-
voegdheid heeft en mits men aan de rechten van anderen geen hinder 
toebrenge; alles behoudens de onteigening ten algemenen nutte tegen 
voorafgaande schadevergoeding, ingevolge de Staatsregeling van Aruba. 
 
 Artikel 622 
  
 1. De eigendom van de grond bevat in zich de eigendom van hetgeen 
op en in de grond is. 
 2. De eigenaar kan op de grond alle beplantingen doen en gebouwen 
stellen, welke hij goedvindt; behoudens de uitzonderingen in de Vierde 
en Vijfde Titel van dit boek gemaakt. 
 3. Onder de grond mag hij naar goedvinden bouwen en graven, en 
uit dat graven alle vruchten trekken, welke hetzelve kan opleveren; 
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behoudens de wijzigingen uit de wettelijke regelingen van politie op 
het stuk der mijnen, uitvening en andere dergelijke voorwerpen voort-
vloeiende. 
 
 Artikel 623 
 
 1. Iedere eigendom wordt vermoed vrij te zijn. 
 2. Hij die beweert enig recht op eens anders zaak te hebben, moet 
dat recht bewijzen. 
 
 Artikel 624 
 
 De verdeling van een zaak welke aan meer dan een persoon toebe-
hoort, geschiedt overeenkomstig de regelen, ten opzichte van de schei-
ding en verdeling der nalatenschappen voorgeschreven. 
 
 Artikel 625 
 
 De eigenaar heeft het recht om de aan hem toebehorende zaak van 
iedere houder terug te vorderen in de staat waarin zij zich bevindt. 
 
 Artikel 626 
 
 1. De bezitter te goeder trouw heeft het recht om al de vruchten 
welke hij van de teruggevorderde zaak tot op de dag der rechts-
vordering genoten heeft, voor zich te behouden. Hij is verplicht tot 
teruggave van al de vruchten sedert de aanvang dier rechtsvordering 
genoten, onder aftrek van de kosten, tot de verkrijging dier vruchten, 
voor het bebouwen, bezaaien en bearbeiden van de grond, besteed. 
 2. Hij heeft wijders recht tot terugvordering der noodzakelijke 
uitgaven tot het behoud en ten nutte der zaak aangewend, gelijk ook om 
de opgeëiste zaak onder zich te houden, zolang de kosten en uitgaven 
in dit artikel opgenoemd niet aan hem zijn vergoed. 
 
 Artikel 627 
 
 Met hetzelfde recht en op dezelfde wijze kan de bezitter te goe-
der trouw bij de teruggave van de opgeëiste zaak terugvorderen de door 
hem in voege alsvoren bestede kosten tot het verkrijgen dier vruchten 
welke op het ogenblik der teruggave nog niet van de grond zijn ge-
scheiden. 
 
 Artikel 628 
 
 Hij heeft daarentegen geen aanspraak op de teruggave van zodanige 
kosten, als door hem gemaakt zijn ter verkrijging van de vruchten die 
hij ten gevolge van zijn bezit behoudt. 
 
 Artikel 629 
 
 1. Hij heeft evenmin recht om bij de teruggave der zaak de kosten 
en uitgaven in rekening te brengen door hem gemaakt tot onderhoud der 
zaak, als welke onder de uitgaven tot behoud en ten nutte der zaak, in 
artikel 626 vermeld, niet worden verstaan. 
 2. Wanneer er geschil ontstaat over hetgeen als kosten tot onder-
houd moet worden beschouwd, zullen de voorschriften omtrent het 
vruchtgebruik te dien aanzien gevolgd worden. 
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 Artikel 630 
  
 De bezitter te kwader trouw is verplicht: 
a. om al de vruchten der opgeëiste zaak met dezelve terug te geven, 

zelfs de zodanige die niet genoten zijn, indien de eigenaar die had 
kunnen genieten; hij kan echter, zoals dit in artikel 626 is be-
paald, de kosten aftrekken of terugvorderen, welke door hem gedu-
rende zijn bezit tot behoud der zaak zijn gemaakt en ook de zodani-
ge die tot de verkrijging der vruchten voor het bebouwen, bezaaien 
en bearbeiden van de grond zijn besteed; 

b. om alle kosten, schade en interest en te vergoeden; 
c. om, ingeval hij het goed niet mocht kunnen teruggeven, daarvan de 

waarde te voldoen, zelfs wanneer dat goed buiten zijn schuld of bij 
toeval is verloren gegaan, tenzij hij mocht kunnen bewijzen, dat de 
zaak evenzeer zoude vergaan zijn, indien de eigenaar die had beze-
ten. 

 
 Artikel 631 
  
 Hij die zich op een gewelddadige wijze heeft in het bezit ge-
steld, kan de door hem gedane uitgave niet terugvorderen, al waren de-
zelve ook tot behoud van het goed noodzakelijk geweest. 
 
 Artikel 632 
  
 De uitgaven tot nut en verfraaiing blijven ten taste van degene 
die te goeder of te kwader trouw bezeten heeft; doch hij heeft het 
recht om de door hem aangebrachte voorwerpen van nut en verfraaiing 
tot zich te nemen, indien zulks kan geschieden zonder het goed te be-
schadigen. 
 
 Artikel 633 
  
 Hij die de teruggave van een ontvreemde of verloren zaak vordert 
is niet verplicht aan de houder de door deze bestede koopprijs terug 
te geven, ten ware de houder de zaak op een jaar of andere markt, of 
op een openbare veiling, gekocht heeft. 
 
 Artikel 634 
  
 In zee geworpen en door de zee opgeworpen goederen kunnen door de 
eigenaar worden teruggevorderd met inachtneming der wettelijke voor-
schriften op dat stuk bestaande. 
 
 TWEEDE AFDELING 
  
 Van appartementen 
  
 Algemene bepalingen 
  
 Artikel 634a 
 
 1. De eigenaar van een gebouw is bevoegd de eigendom daarvan te 
splitsen in appartementen. 
 2. Onder appartement wordt verstaan: een aandeel in het gebouw 
met toebehoren, zomede in de daarbij behorende grond met toebehoren, 
in welk aandeel is begrepen het recht op uitsluitend gebruik van een 
bepaald gedeelte van het gebouw, dat blijkens zijn inrichting bestemd 
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is om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. 
 3. De erfpachter en degene die recht van opstal heeft, zijn tot 
splitsing van het hun toekomende recht slechts na bekomen toestemming 
van de eigenaar van het perceel bevoegd. 
 
 Artikel 634b 
  
 1. De splitsing in appartementen moet geschieden bij notariële 
akte welke moet worden overgeschreven in de daartoe bestemde openbare 
registers. 
 2. Na de overschrijving kan geen beroep worden gedaan op de om-
standigheid dat uit de inrichting van de gedeelten van het gebouw, 
welke bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, deze 
bestemming niet blijkt. 
 3. Na de overschrijving wordt ieder appartement als een zelfstan-
dige onroerende zaak beschouwd. 
 
 Artikel 634c 
  
 1. Wanneer tussen de mede-eigenaren van een onroerend goed is 
overeengekomen, dat het goed met het daarop te stichten of reeds ge-
stichte gebouw volgens een van te voren nauwkeurig vastgesteld plan in 
appartementen zal worden gesplitst, is de overeenkomst mede verbindend 
voor de rechtverkrijgenden onder bijzondere titel van degenen die haar 
hebben aangegaan. 
 2. Indien een of meer der mede-eigenaren weigeren of nalatig zijn 
tot het opmaken van de akte van splitsing mede te werken, zal de rech-
ter in eerste aanleg op het verzoekschrift van de meest gerede medeëi-
genaar voor ieder der weigerachtigen of nalatigen een onzijdig persoon 
benoemen, ten einde hem bij het opmaken van de akte te vertegenwoordi-
gen. 
 3. Het salaris van de onzijdige persoon wordt vastgesteld door de 
rechter en komt ten taste van de weigerachtige of nalatige. 
 4. Bijaldien ter gelegenheid van het opmaken van de akte tussen 
partijen zwarigheden ontstaan, is artikel 574 van het Wetboek van Bur-
gerlijke Rechtsvordering van Aruba van overeenkomstige toepassing. 
 
 Artikel 634d 
 
 1. Is op het ogenblik der overschrijving van de akte van split-
sing het goed met grondrente of hypotheek belast, of is het gebouw ge-
plaatst op in erfpacht uitgegeven grond, dan rust de grondrente, de 
hypotheek of de verplichting tot betaling van de canon van dat ogen-
blik af op elk appartement voor het geheel. 
 2. De schuldeiser behoudt de bevoegdheid het goed in zijn geheel 
te verkopen of uit te winnen, zolang niet een of meer van de apparte-
menten van het verband ontlast zijn of de schuldeiser niet in de ver-
deling van de schuld over de appartementen heeft toegestemd. 
 
 Artikel 634e 
 
 De eigenaren zijn niet bevoegd scheiding en deling te vorderen 
van de tussen hen bestaande gemeenschap of van een gedeelte daarvan. 
 
 Artikel 634f 
 
 De akte van splitsing moet op straffe van nietigheid inhouden: 
a. de aanduiding van de ligging van het gebouw dat wordt gesplitst, 
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met vermelding van de kadastrale aanduiding van de percelen die in 
de splitsing worden betrokken; 

b. een nauwkeurige omschrijving van de gedeelten van de gemeenschap, 
welke bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt; 

c. de kadastrale aanduiding van de appartementen overeenkomstig nader 
bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, te stellen regelen 
en de vermelding van de eigenaar; 

d. een reglement of de verklaring dat, voor zover de akte niet anders 
bepaalt, als zodanig gelden de bepalingen van een modelreglement, 
dat is overgeschreven in de openbare registers en dat in de akte 
wordt aangeduid met de plaats, de datum en het nummer van over-
schrijving in de openbare registers. 

 
 Artikel 634g 
 
 1. Het reglement moet inhouden: 
a. vermelding van het aandeel waarvoor ieder der eigenaren in de ge-

meenschap gerechtigd is, en de verhouding waarin ieder tegenover 
derden voor de gezamenlijke schulden, kosten en last en aan-
sprakelijk is, zomede van de verhouding waarin ieder daarin moet 
bijdragen; 

b. welke schulden, kosten en last en voor rekening komen van de ge-
zamenlijke eigenaren; 

c. een regeling omtrent een jaarlijks op te stellen exploitatiereke-
ning ten einde de door de eigenaren te storten bijdragen te kunnen 
berekenen 

d. een regeling omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van 
de gedeelten van de gemeenschap, welke niet bestemd zijn om als af-
zonderlijk geheel te worden gebruikt; 

e. een regeling omtrent de bevoegdheden der vergadering van eigenaren, 
het bijeenroepen der vergaderingen, het voorzitterschap der verga-
deringen, het bijwonen der vergaderingen,de wijze waarop besluiten 
worden genomen en waarop het stemrecht wordt uitgeoefend en het 
aantal stemmen dat ieder kan uitbrengen;  

f. door wiens zorg en tegen welke gevaren het gebouw moet worden ver-
zekerd en onder wiens berusting de verzekeringspenningen aan-
vankelijk moeten verblijven. 

    2. Het reglement kan voorts inhouden: 
a. de oprichting van een vereniging van eigenaren, welke van rechtswe-

ge rechtspersoonlijkheid zal bezitten, indien zij voldoet aan de 
navolgende vereisten: 

 1°. dat zij uitsluitend ten doel heeft het voeren van het beheer 
over het gebouw, 

 2°. dat in het reglement een regeling is getroffen omtrent de aan-
stelling van een administrateur met omschrijving van diens taak 
en bevoegdheden en 

 3°. dat in het reglement een regeling is getroffen omtrent een 
jaarlijks door de eigenaren in de kas der vereniging te storten 
bijdrage; 

b. een regeling omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van 
de gedeelten van de gemeenschap, welke bestemd zijn om als afzon-
derlijk geheel te worden gebruikt; c.  ingeval het gebouw bij het 
verlijden van de akte van splitsing aan een eigenaar toebehoort, 
treedt het reglement eerst in werking, nadat ten minste een der ap-
partementen is vervreemd. 
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 Artikel 634h 
 
 1. Door de overschrijving in de openbare registers wordt het re-
glement mede verbindend voor degenen die na de overschrijving onder 
bijzondere titel in de rechten der eigenaren opvolgen. 
 2. De in artikel 634g, eerste lid, onderdeel d, en tweede lid, 
onderdeel b, bedoelde regelingen kunnen ook worden ingeroepen tegen 
degenen aan wie de eigenaar na de overschrijving het appartement, het-
zij om niet hetzij tegen vergoeding, ten gebruike heeft afgestaan. 
 
 Artikel 634i 
 
 1. Vervreemding of toescheiding van een appartement omvat, voor 
zover niet anders is bepaald, mede de rechten welke aan de eigenaar 
als zodanig toekomen. Bij vervreemding of toescheiding van een ap-
partement zijn de vroegere en de nieuwe eigenaar hoofdelijk aanspra-
kelijk voor de bijdragen die over het lopende en het daaraan vooraf-
gaande jaar verschuldigd zijn. 
 2. Van iedere vervreemding of toescheiding moet door de ver-
krijger onverwijld per aangetekende brief kennis worden gegeven aan de 
overige eigenaren of aan de administrateur, bedoeld in artikel 634g, 
tweede lid, onderdeel a. 
 
 Artikel 634j 
 
 Iedere eigenaar, die in het gedeelte van de gemeenschap dat be-
stemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, ver-
beteringen aanbrengt, is verplicht de andere eigenaren of de ad-
ministrateur daarvan in kennis te stellen. Hij mag al hetgeen hij in 
dit gedeelte op zijn kosten heeft doen maken, afbreken en wegnemen, 
mits de oorspronkelijke toestand worde hersteld. 
 
 Artikel 634k 
  
 1. Het beheer en het toezicht op het gebruik van de gedeelten van 
de gemeenschap, welke niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te 
worden gebruikt, berusten bij de vergadering van eigenaren, die be-
sluit met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stem men, tenzij het 
reglement een bijzondere meerderheid voorschrijft. 
 2. Vervreemding of verhypothekering van een in de splitsing be-
trokken perceel kan slechts geschieden na een wijziging van de akte 
van splitsing, bij welke dit perceel aan de gemeenschap wordt onttrok-
ken. 
 
 Artikel 634l 
 
 1. Wanneer een van de eigenaren van oordeel is, dat een besluit 
van de vergadering van eigenaren in strijd is met de wet of het re-
glement, of dat door het besluit zijn belangen op onredelijke wijze 
worden aangetast, kan hij binnen de tijd van een maand na het tijdstip 
waarop hij van het besluit kennis heeft kunnen nemen, aan de rechter 
in eerste aanleg verzoeken de nietigheid van het besluit uit te spre-
ken. 
 2. In alle gevallen waarin volgens de wet of het reglement voor 
het verrichten van een bepaalde handeling toe stemming nodig is van 
een of meer eigenaren of van de vergadering van eigenaren, kan die toe 
stemming worden vervangen door een machtiging van de rechter in eerste 
aanleg, wanneer de eigenaren haar zonder redelijke gronden weigeren of 
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zich niet verklaren, dan wel het benodigd stemmenaantal der vergade-
ring niet is verkregen. Het daartoe strekkend verzoek kan worden ge-
daan door degene die de toestemming behoeft. Wanneer de handeling met 
kosten gepaard gaat, kan de rechter in eerste aanleg tevens bepalen de 
verhouding waarin iedere eigenaar in de kosten moet bijdragen. 
 3. Op een verzoek als bedoeld in het eerste en tweede lid, be-
slist de rechter in eerste aanleg slechts na verhoor of behoorlijke 
oproeping van alle eigenaren en van de administrateur. Iedere eige-
naar, alsmede de administrateur, kan tegen de beschikking van de rech-
ter in eerste aanleg gedurende veertien dagen na de dag der uitspraak, 
door middel van een verzoekschrift bij het Gemeenschappelijk Hof van 
Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba in hoger beroep komen. 
Het in de eerste zin van dit lid bepaalde is in hoger beroep van over-
eenkomstige toepassing. 
 
 De vereniging van eigenaren 
 en de administrateur 
  
 Artikel 634m 
  
 1. De eigendom van een appartement brengt van rechtswege mede het 
lidmaatschap van de vereniging, bedoeld in artikel 6349, 
tweede lid, onderdeel a. 
 2. De hoogste macht in de vereniging berust bij de vergadering 
van eigenaren. Deze bedient zich voor de tenuitvoerlegging van de door 
haar genomen besluiten van een administrateur, die door haar wordt be-
noemd en ontslagen. 
 3. Het reglement, waarbij de vereniging wordt opgericht, bevat 
derzelver naam en plaats van vestiging. De naam vangt aan met de woor-
den "Vereniging van Eigenaren", hetzij voluit geschreven hetzij afge-
kort tot "V.v.E", onder toevoeging van de vermelding van de ligging 
van het gebouw. 
 
 
 Artikel 634n 
 
 1. Tot de schulden van de vereniging worden gerekend de schulden, 
kosten en lasten, welke volgens het reglement voor rekening van de ge-
zamenlijke eigenaren komen. 
 2. Voor de schulden van de vereniging zijn zij die eigenaar war 
en ten tijde van het ontstaan van de schuld, persoonlijk aansprakelijk 
en zulks ieder in de in het reglement aangegeven verhouding. 
 
 Artikel 6340 
 
 1. De administrateur kan door de vergadering van eigenaren te al-
len tijde worden ontslagen. 
 2. Indien naar aanleiding van het ontslag schadeloosstelling door 
de vereniging verschuldigd is en deze de rechter bovenmatig voorkomt, 
kan hij de schadeloosstelling matigen. 
 3. De vergadering van eigenaren is bevoegd een voorziening te 
treffen omtrent vervanging van de administrateur in geval van ont-
stentenis of belet. 
 4. In alle gevallen waarin de vereniging een belang heeft te-
genstrijdig met dat van de administrateur, wordt eerstgenoemde ver-
tegenwoordigd door de voorzitter van de vergadering van eigenaren. 
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 Artikel 634p 
 
 1. De administrateur draagt zorg voor de tenuitvoerlegging van de 
besluiten van de vergadering van eigenaren. 
 2. Hij wordt geacht machtiging te hebben verkregen tot het ver-
richten van alle handelingen die voortvloeien uit het beheer over het 
gebouw. 
 3. Hij voert het beheer over de middelen die aan de rechtspersoon 
toekomen. 
 4. Hij draagt zorg, dat de verplichtingen die voor de eigenaren 
uit wet of reglement jegens elkander voortvloeien, worden nagekomen en 
kan te dien einde in rechte tegen hen optreden. 
 5. De eigenaren en degenen aan wie de appartementen ten gebruike 
zijn afgestaan, zijn verplicht de administrateur en de door hem aan te 
wijzen personen tot de gedeelten der gemeenschap, welke bestemd zijn 
om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, toe gang te verschaf-
fen, wanneer dit met het oog op de vervulling van zijn taak noodzake-
lijk is. 
 
 Artikel 634q 
  
 1. De administrateur vertegenwoordigt zowel in als buiten rechte 
binnen de grenzen van zijn bevoegdheid de rechtspersoon, zomede de in-
dividuele eigenaren in zaken die hen gezamenlijk betreffen. 
 2. De exploiten en kennisgevingen, die de eigenaren gezamenlijk 
betreffen, behoeven niet hun afzonderlijke namen en woonplaatsen te 
bevatten en kunnen aan de woonplaats van de administrateur worden uit-
gebracht; laatstgenoemde is verplicht de eigenaren onverwijld van de 
inhoud in kennis te stellen. 
 
 Verzekering 
  
 Artikel 634r 
  
 1. Hij die krachtens reglement verplicht is het gebouw te doen 
verzekeren, vertegenwoordigt de eigenaren bij de uitoefening van de 
rechten die uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeien. 
 2. Zodra overeenkomstig het daaromtrent bij reglement bepaalde, 
dan wel krachtens besluit van de vergadering van eigenaren tot herstel 
van het gebouw is besloten, worden de verzekeringspenningen tot dit 
doel aangewend, met dien verstande dat de verhouding van de waarde van 
de verschillende appartementen na het herstel dezelfde moet zijn als 
tevoren; bij de berekening van die waarde mag echter geen rekening 
worden gehouden met hetgeen de eigenaar in het gedeelte van de gemeen-
schap, dat hij als afzonderlijk geheel gebruikt, heeft doen aanbrengen 
zonder voorkennis van de andere eigenaren of van de administrateur. 
 3. Herstel van de schade aan gedeelten van het gebouw, die be-
stemd zijn om als afzonderlijk geheel door een bepaalde eigenaar te 
worden gebruikt, geschiedt zoveel mogelijk volgens de aanwijzingen van 
de eigenaren die het aangaat. 
 4. Bij geschillen omtrent de wijze van herstel beslist de rechter 
in eerste aanleg. Artikel 634l, derde lid, vindt overeenkomstige toe-
passing. 
 5. Uitkering aan ieder der eigenaren van het hem toekomende aan-
deel in de assurantiepenningen geschiedt slechts: 
a. indien na het herstel van de schade een overschot aanwezig blijkt 

te zijn; 
b. wanneer de eigenaren het besluit hebben genomen het gebouw te slo-
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pen of wanneer de rechter ingevolge artikel 634t de sloping heeft 
bevolen en tegen zijn beschikking geen rechtsmiddel meer openstaat. 

 
Wijziging of aanvulling van de akte van splitsing of van het 

 reglement, opheffing der splitsing en sloping 
  
 Artikel 634s 
  
 1. Opheffing van de splitsing, dan wel wijziging of aanvulling 
van de akte van splitsing of van het reglement kan slechts geschieden 
met toe stemming van alle eigenaren, hypotheekhouders en andere zake-
lijk gerechtigden. 
 2. De opheffing, wijziging of aanvulling geschiedt bij notariële 
akte, die moet worden overgeschreven in de openbare registers. Uit de 
akte moet blijken, dat de toestemming, bedoeld in het eerste lid, dan 
wel een beschikking van de rechter als bedoeld in het derde lid van 
dit artikel, is verkregen. Artikel 634h is van overeenkomstige toepas-
sing. 
 3. Indien een of meer eigenaren, hypotheekhouders of andere zake-
lijk gerechtigden weigeren in de opheffing of aanvulling toe te stem 
men, zonder dat hiervoor redelijke gronden bestaan, of zich niet ver-
klaren, kan de toestemming worden vervangen door een machtiging van de 
rechter in eerste aanleg. 
 4. De rechter besluit op verzoek van een of meer eigenaren, ver-
tegenwoordigende ten minste de helft van het totale aantal stem men, 
dat de eigenaren kunnen uitbrengen, en na verhoor of behoorlijke op-
roeping van alle eigenaren, hypotheekhouders en andere zakelijk ge-
rechtigden, benevens van de administrateur. Ieder der in het eerste 
lid genoemde personen kan gedurende veertien dagen na de dag der uit-
spraak, door middel van een verzoekschrift, bij het Gemeenschappelijk 
Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba in hoger beroep 
komen. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse An-
tillen en Aruba beslist na verhoor of oproeping als in de eerste zin 
van dit lid vermeld. 
 
 Artikel 634t 
  
 1. Sloping van het gebouw mag slechts geschieden met toestemming 
van alle eigenaren, hypotheekhouders en andere zakelijk gerechtigden. 
Het bepaalde in het derde en vierde lid van artikel 634s is van over-
eenkomstige toepassing. 
 2. Ook na het besluit of de machtiging tot sloping blijven de 
vereniging zomede de bevoegdheden van de vergadering van eigenaren en 
van de administrateur bestaan, voor zover dit nodig is voor de afwik-
keling van de lopende zaken. 
 3. De vergadering van eigenaren, dan wel de administrateur, is 
bevoegd het gebouw voor gemeenschappelijke rekening te doen slopen. 
 4. Van de gemeenschap kan scheiding en deling worden gevorderd. 
 
 DERDE AFDELING 
  
 Van de wijze waarop eigendom verkregen wordt 
 
 Artikel 635 
  
 Eigendom van zaken kan op geen andere wijze worden verkregen dan 
door toeëigening, door natrekking, door verjaring, door wettelijke of 
testamentaire erfopvolging, en door opdracht of levering ten gevolge 
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van een rechtstitel van eigendomsovergang, afkomstig van degene die 
gerechtigd was over de eigendom te beschikken. 
 
 Artikel 636 
  
 Roerende zaken welke aan niemand toebehoren, worden het eigendom 
van degene die zich dezelve het eerst toeëigent. 
 
 Artikel 637 
 
 Het recht om zich het wild of de vissen toe te eigenen behoort 
bij uitsluiting aan de eigenaar van de grond waarop zich het wild, of 
van het water waarin zich de vissen bevinden; behoudens de rechten 
door derden verkregen, waarvan zij tegenwoordig het genot hebben, en 
onverminderd de wettelijke regelingen op dat stuk aanwezig. 
 
 Artikel 638 
 
 1. De eigendom van een schat behoort aan degene die dezelve op 
zijn eigen grond gevonden heeft. Indien de schat op de grond van een 
ander gevonden wordt, behoort de ene helft aan de vinder, en de we-
derhelft aan de grondeigenaar. 
 2. Men verstaat door een schat al zodanige verborgen of begraven 
zaak, waarop niemand zijn recht van eigendom kan bewijzen, en die door 
louter toeval ontdekt is. 
 
 Artikel 639 
 
 Al hetgeen met een zaak verenigd is of met dezelve een lichaam 
uitmaakt, behoort aan de eigenaar volgens de regelen bij de volgende 
artikelen vastgesteld. 
 
 Artikel 640 
 
 Grote en kleine eilanden, en door aanslijking droog geworden pla-
ten die zich in onbevaarbare en onvlotbare rivieren nederzetten, beho-
ren aan de eigenaars der oevers aan de zijde waar zij zich gevormd 
hebben. Indien het eiland zich niet aan een kant heeft opgeworpen, be-
hoort hetzelve aan de eigenaars der beide oevers te rekenen van de 
lijn, die men vooronderstelt in het midden van de rivier getrokken te 
zijn. 
 
 Artikel 641 
 
 Indien een stroom of rivier door een nieuwe arm te maken het aan 
de oever liggend land van een eigenaar doorsnijdt en tot een eiland 
maakt, behoudt de eigenaar de eigendom van zijn land, zelfs wanneer 
dat eiland zich in een stroom of in een bevaarbare en vlotbare rivier 
gevormd had. 
 
 Artikel 642 
 
 De eigendom van stromen en rivieren brengt mede de eigendom van 
de grond waarover het water loopt. 
 
 Artikel 643 
 
 Indien een stroom of een rivier een nieuwe loop aanneemt en zijn 
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oude beddingen verlaat, nemen de eigenaars van de gronden welke zij 
hierdoor verloren hebben, bezit van de verlaten beddingen om zich 
schadeloos te stellen, een iegelijk naar evenredigheid van de grond 
die hij verloren heeft. 
 
 Artikel 644 
  
 De tijdelijke overstroming van een stroom of een rivier doet de 
eigendom noch verkrijgen noch verloren gaan. 
 
 Artikel 645 
  
 1. De aanslijkingen en aanwassen, welke natuurlijk, langzamerhand 
en ongemerkt aan de land en bij een lopend water gelegen aangroeien, 
worden aanspoelingen genoemd. 
 2. De aanspoeling komt ten voordele van de eigenaars van de oe-
ver, zonder onderscheid of in de titel van eigendom al of niet melding 
worde gemaakt van de hoegrootheid der land en; behoudens de wettelijke 
regelingen opzichtelijk voet- en jaagpaden. 
 
 Artikel 646 
  
 De bij het tweede lid van artikel 645 gemaakte bepaling is ook 
toepasselijk op aanspoelingen welke aan de oevers van bevaarbare meren 
plaats hebben. Dezelfde bepaling is eindelijk ook toepasselijk op aan-
wassen, gorsingen en schorren door de zee aan de stranden en aan de 
oevers en rivieren, alwaar eb en vloed gaat, aangespoeld, hetzij de 
oever aan het Land of wel aan bijzondere personen of gemeenschappen 
toebehoort. 
 
 Artikel 647 
  
 1. Aanspoeling heeft geen plaats ten aanzien van vijvers. 
 2. De eigenaars derzelve behouden steeds de grond die door het 
water bedekt wordt, wanneer het tot die hoogte gekomen is, dat de vij-
ver zich daarvan ontlast, ofschoon ook de hoeveelheid van het water 
naderhand weder afneme. 
 3. Zo ook omgekeerd, verkrijgt de eigenaar van de vijver geen 
recht op de land en aan de oever gelegen, die door zijn water, bij 
buitengewone hoogte van hetzelve, overdekt worden. 
 
 Artikel 648 
  
 Het wordt als geen aanspoeling aangemerkt, indien een stuk lands 
door het geweld van de stroom ineens van het ene land afgescheurd en 
aan het andere aangeworpen wordt, mits de eigenaar zijn recht binnen 
drie jaren na die gebeurtenis doet gelden. Na dit tijdsverloop wordt 
ook dat afgescheurde en niet gevorderde stuk gronds het eigendom van 
degene aan wiens land hetzelve aangeworpen is. 
 
 Artikel 649 
  
 Al hetgeen op een erf geplant of gezaaid is, behoort aan de eige-
naar van de grond. 
 
 Artikel 650 
  
 Al hetgeen op een erf gebouwd is, behoort aan de grondeigenaars, 
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mits het gebouwde met de grond verenigd zij; behoudens de wijzigingen 
in de artikelen 652 en 653 voorkomende. 
 
 Artikel 651 
 
 De eigenaar van de grond, die met bouwstoffen welke aan hem niet 
toebehoren, gebouwd heeft, moet daarvan de waarde voldoen; hij kan tot 
vergoeding van kosten, schade en interest en worden veroordeeld, in-
dien daartoe gronden zijn, doch heeft de eigenaar der bouwstoffen geen 
recht om dezelve weg te nemen. 
 
 Artikel 652 
 
 1. Indien iemand met zijn eigen bouwstoffen op de grond van een 
ander werken heeft aangelegd, kan de grondeigenaar het gebouwde voor 
zich behouden of de ander noodzaken om hetzelve weg te nemen. 
 2. Indien de grondeigenaar vordert, dat het gebouwde worde weg-
genomen, zal het afbreken moeten geschieden ten koste van degene die 
de werken gemaakt heeft en deze laatste kan zelfs tot vergoeding van 
kosten, schade en interest en worden veroordeeld. 
 3. Indien daarentegen de grondeigenaar het gebouwde wil aan zich 
behouden, moet hij de waarde van de bouwstoffen, mitsgaders het werk-
loon betalen, zonder dat echter de meerdere waarde van het erf daarbij 
in aanschouw zal kunnen worden genomen. 
 
 Artikel 653 
 
 Indien het bouwen door een bezitter te goeder trouw is verricht, 
kan de eigenaar niet vorderen, dat het gebouwde worde weggenomen; maar 
hij heeft de keus om, of de waarde der bouwstoffen en het werkloon te 
voldoen, of een geldsom te betalen evenredig aan de meerdere waarde 
van het erf. 
 
 Artikel 654 
 
 De artikelen 651 tot en met 653 zijn ook toepasselijk op de be-
plantingen en bezaaiingen. 
 
 Artikel 655 
 
 Hij die van een niet aan hem toebehorende stof een voorwerp van 
een nieuwe soort maakt, wordt eigenaar van dat voorwerp, mits hij de 
prijs der stof betale, en, zo daartoe gronden zijn, de kosten, schade 
en interest en vergoede. 
 
 Artikel 656 
 
 Wanneer het nieuwe voorwerp zonder toedoen van de mens en door de 
toevallige vereniging van onderscheidene stoffen, aan verschillende 
eigenaars toebehorende, is voortgebracht, alsdan wordt het nieuwe 
voorwerp een tussen al de eigenaars gemene zaak naar evenredigheid van 
de waarde der stoffen welke oorspronkelijk aan ieder hunner hebben 
toebehoord. 
 
 Artikel 657 
 
 Indien het nieuwe voorwerp is voortgebracht door de vereniging 
van onderscheidene stoffen, aan verschillende eigenaars toebehorende, 
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en door de daad van een van die eigenaars, zo bekomt laatstgemelde 
daarvan de eigendom onder gehoudenis om aan de andere de waarde der 
stoffen te voldoen met vergoeding van kosten, schade en interest en, 
indien daartoe gronden zijn. 
 
 Artikel 658 
  
 Wanneer, in de gevallen bij de artikelen 656 en 657 voorzien, de 
stoffen gevoeglijk kunnen worden gescheiden, zal een ieder kunnen te-
rugvorderen hetgeen hem toebehoort. 
 
 Artikel 659 
  
 Eigendom wordt verkregen door verjaring, nadat men een zaak heeft 
bezeten gedurende de tijd welke de wet bepaalt, en overeenkomstig de 
voorwaarden en onderscheidingen, welke bij de Zevende Titel van het 
Vierde Boek zijn vastgesteld. 
 
 Artikel 660 
 
 De wijze waarop eigendom door middel van wettelijke erfopvolging 
of testamentaire erfstelling verkregen wordt, is bij de Elfde en 
Twaalfde Titel van dit boek behandeld. 
 
 Artikel 661 
  
 1. De levering van roerende zaken, onlichamelijke uitgezonderd, 
geschiedt door enkele over gave, welke door de eigenaar of in zijn 
naam is verricht, of door de sleutels van het gebouw waarin zich die 
zaken bevinden, over te geven. 
 2. De levering wordt niet vereist, indien de verkrijger de zaak 
reeds uit kracht van een andere titel in zijn macht heeft. 
 
 Artikel 662 
  
 1. De levering van schuldvorderingen op naam en andere onlicha-
melijke zaken geschiedt door middel van een authentieke of onderhandse 
akte, waarbij de rechten op die voorwerpen aan een ander worden over-
gedragen. 
 2. Die overdracht heeft ten aanzien van de schuldenaar geen ge-
volg dan van het ogenblik dat dezelve aan hem is betekend geworden of 
dat hij de overdracht schriftelijk heeft aangenomen of erkend. 
 3. De levering van schuldvorderingen aan toonder geschiedt door 
de over gave, die van schuldvorderingen aan order door de over gave na 
endossement van het papier. 
 
 Artikelen 663 en 664 
 (vervallen) 
 
 Artikel 665 
  
 1. De levering of opdracht van onroerende zaken geschiedt door de 
overschrijving van de akte in de daartoe bestemde openbare registers. 
 2. De akten waarbij onroerende zaken worden vervreemd, verdeeld 
of toegescheiden, zomede die waarbij zakelijke rechten op onroerend 
goed worden gevestigd of overgedragen, moeten op straffe van nietig-
heid in authentieke vorm worden verleden. 
 3. Indien de akte onderwerpen of handelingen inhoudt, welke niet 
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tot de zaak betrekkelijk zijn, is het voldoende om bij authentieke 
uittreksels slechts te doen overschrijven al hetgeen die zaak betreft, 
mits in dat geval de partijen, hetzij bij het opmaken van het uittrek-
sel door de notaris en getuigen hetzij bij een onderhandse verklaring, 
op het uittreksel te stellen, haar toe stemming geven, dat de over-
schrijving der akte overeenkomstig dat uittreksel geschiede. 
 
 VIERDE TITEL 
  

Van de rechten en verplichtingen tussen eigenaars  
van naburige erven 

  
 Artikel 666 
  
 Er bestaan tussen de eigenaars van naburige erven rechten en ver-
plichtingen, welke voortvloeien, hetzij uit de natuurlijke ligging der 
erven hetzij uit de bepalingen der wettelijke regelingen. 
 
 Artikel 667 
  
 Wettelijke regelingen regelen de rechten en verplichtingen der 
eigenaars van naburige erven met opzicht tot de afloop van water. 
 
 Artikel 668 
  
 Die een waterbron op zijn erf heeft, mag daarvan naar goeddunken 
gebruik maken, behoudens het recht hetwelk de eigenaars van lager ge-
legen erven, hetzij door enige titel, hetzij door verjaring over-
eenkomstig artikel 737 mochten verkregen hebben. 
 
 Artikel 669 
  
 1. De eigenaar van de waterbron mag de loop der bron niet veran-
deren, indien dezelve aan de inwoners van een stad, een dorp of ge-
hucht het voor hen noodzakelijke water verschaft. 
 2. In dat geval heeft de eigenaar aanspraak op een door deskun-
digen te regelen schadeloosstelling, ten ware het gebruik van het wa-
ter wettig verkregen of verjaard mocht zijn. 
 
 Artikel 670 
  
 1. Hij wiens eigendom gelegen is aan de oever van een stromend 
water, hetwelk niet tot het openbaar domein behoort, mag van dat voor-
bijlopend water tot bespoeling van zijn erf gebruik maken. 
 2. Degene wiens erf door dat water doorsneden wordt, mag daarvan 
zelfs in de tussenruimte, welke het water doorloopt, gebruik maken, 
mits hij, ter plaatse waar zijn erf eindigt, aan het water deszelfs 
natuurlijke loop wedergeve. 
 
 Artikel 671 
 
 Wanneer er tussen eigenaars aan welke die water en enig nut kun-
nen verschaffen, geschil ontstaat, moet de rechter bij de beslissing 
daarvan het belang van de landbouw met de onschendbaarheid van het 
recht van eigendom trachten overeen te brengen en zich in allen geval-
le gedragen naar de wettelijke regelingen opzichtelijk de loop, de 
hoogte en het gebruik der water en. 
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 Artikel 672 
 
 1. Iedere eigenaar kan zijn nabuur noodzaken hun aan elkander 
grenzende eigendommen af te scheiden. 
 2. De afscheiding moet ten gemene koste gedaan worden. 
 
 Artikel 673 
 
 1. Iedere eigenaar mag zijn erf afsluiten behoudens de uitzon-
deringen bij artikel 707 gemaakt. 
 2. Wettelijke regelingen regelen de gevallen waarin afsluiting 
verplichtend is. 
 
 Artikel 674 
 
 1. Alle muren dienende tot afscheiding tussen gebouwen, lande-
rijen, hoven en tuinen worden gerekend gemene muren te zijn, ten ware 
er een titel of teken, het tegendeel aanduidende, mocht bestaan. 
 2. Indien de gebouwen niet even hoog zijn, wordt de scheidsmuur 
slechts voorondersteld gemeen te zijn tot de hoogte van het minst ver-
heven gebouw. 
 
 Artikel 675 
 
 1. Het teken dat een scheidsmuur niet gemeen is, bestaat onder 
andere in: 
a. dat het bovenste van de muur aan een kant opstaande en loodrecht 

met deszelfs voetstuk is, en aan de andere kant schuins afloopt; 
b. dat de muur een gebouw of een terras steunt of schraagt, zonder dat 

er van de andere kant een gebouw of ander werk aanwezig zij; 
c. dat bij het bouwen van de muur slechts aan de ene zijde, hetzij een 

kap hetzij stenen lijsten en vooruitstekende stenen, zijn geplaatst 
geworden. 

 2. In die gevallen wordt de muur gerekend bij uitsluiting toe te 
behoren aan de eigenaar aan wiens kant het gebouw, het terras, de 
lijsten en vooruitstekende stenen of de goot van zodanige kappen ge-
vonden worden. 
 
 Artikel 676 
 
 1. De reparatiën en wederopbouwing van de gemene scheidsmuur ko-
men ten taste van al degenen die op de muur recht hebben, en zulks 
naar evenredigheid van ieders recht. 
 2. Elke medeëigenaar kan zich van de verplichting om tot de kos-
ten van reparatie en wederopbouwing bij te dragen bevrijden door zijn 
recht van medeëigendom op de weder op te bouwen of te herstellen muur 
te laten varen, mits de scheidsmuur een aan zijn nabuur toebehorend 
gebouw schraagt of steunt. 
 
 Artikel 677 
 
 Elke medeëigenaar mag tegen de gemene muur aanbouwen en in de-
zelve tot op de helft der dikte balk en, rib Ben, ankers of andere ij-
zer- of houtwerken doen plaatsen, mits de muur zelf daardoor geen 
schade lijdt. 
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 Artikel 678 
 
 1. Iedere medeëigenaar mag de gemene scheidsmuur hoger doen op-
trekken, maar hij moet alleen de kosten van verhoging dragen, mitsga-
ders de reparatiën tot onderhoud van hetgeen zich boven de gemene 
scheiding bevindt en bovendien de vergoeding der schade, die door de 
zwaarte veroorzaakt wordt, naar evenredigheid van de last en volgens 
de waarde. 
 2. Indien de gemene scheidsmuur niet in staat is om de verhoging 
te dragen, moet degene die de muur wil optrekken, dezelve voor zijn 
kosten geheel doen opbouwen en de meerdere dikte moet van de grond van 
zijn kant afgenomen worden. 
 
 Artikel 679 
 
 Iedere medeëigenaar van een gemene scheidsmuur mag op het ge-
deelte hetwelk hem toebehoort, een goot leggen en het water doen uit-
lopen, hetzij op zijn erf, hetzij op de openbare weg, indien zulks 
niet bij de wettelijke regelingen verboden is. 
 
 Artikel 680 
 
 De medeëigenaar van de muur, welke niet tot de verhoging heeft 
bijgedragen, kan de medeëigendom van die verhoging verkrijgen, mits 
betalende de helft van de gemaakte onkosten, mitsgaders de helft der 
waarde van de grond, indien daarvan tot verbreding is gebruik gemaakt. 
 
 Artikel 681 
 
 Geen muur kan zonder de wil van deszelfs eigenaar worden gemeen 
gemaakt. 
 
 Artikel 682 
 
 1. Geen der medeëigenaars mag zonder toe stemming van de andere 
in de gemene muur enige diepte of holte maken, noch tegen dezelve enig 
werk aanbrengen of doen steunen. 
 2. In de gevallen bij de artikelen 677 en 678 voorzien kan de me-
deëigenaar vorderen, dat vooraf door deskundigen de nodige middelen 
worden beraamd, ten einde het nieuwe werk aan zijn rechten geen nadeel 
toebrenge. 
 3. Indien het nieuwe werk aan het eigendom van de nabuur nadeel 
veroorzaakt heeft, moet hij daarvoor schadeloos worden gesteld; zul-
lende echter de schade, toegebracht aan hetgeen tot verfraaiing van de 
scheidsmuur heeft verstrekt, bij het opmaken der schadeloosstelling 
niet in aanmerking komen. 
 
 Artikel 683 
 
 1. Een ieder kan in de steden en aaneengebouwde voorsteden en 
dorpen zijn nabuur noodzaken om bij te dragen tot het opmaken of het 
stellen van afsluiting, dienende tot afscheiding van hun huizen, open 
plaatsen en tuinen. 
 2. De wijze en de hoogte der afsluiting zullen geregeld worden 
volgens de wettelijke regelingen of gebruiken. 
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 Artikel 684 
 
 Elk der naburen mag te zijnen koste in de plaats van een gemene 
heining een gemene muur zetten, maar geenszins een heining in de 
plaats van een muur. 
 
 Artikel 685 
 
 Geen der naburen mag zonder de toestemming van de andere in de 
gemene scheidsmuur enig venster of andere opening maken, op welke wij-
ze het ook zijn moge. Hij mag dit echter doen in dat gedeelte van de 
muur, hetwelk hij te zijnen koste optrekt, mits zulks dadelijk bij de 
optrekking geschiede op de wijze bij de artikelen 686 en 687 omschre-
ven. 
 
 Artikel 686 
 
 1. De eigenaar van een muur die niet gemeen is, en waartegen het 
erf van een ander onmiddellijk aanligt, mag in die muur lichten of 
vensters maken van dichte ijzeren traliën voorzien en met vaststaande 
ram en. 
 2. De traliën zullen ten hoogste een palm tussenruimte de ene van 
de andere mogen hebben. 
 
 Artikel 687 
 
 Deze vensters of opening en mogen niet lager gemaakt worden dan 
vijfentwintig palmen boven de vloer of grond der kamer welke men ver-
lichten wil, indien dezelve met de straat gelijkvloers is en niet la-
ger dan twintig palmen boven de vloer voor hogere verdiepingen. 
 
 Artikel 688 
 
 Men mag over het afgesloten of onafgesloten erf van zijn naburen 
geen rechtstreekse uitzichten hebben, noch vensters waardoor men op 
eens anders erf ziet, noch balkons of ander dergelijke vooruit-
springende werken, tenzij er een afstand van twintig palmen worde ge-
laten tussen de muur waarin men zodanige werken maakt en het erf. 
 
 Artikel 689 
 
 Terzijde of in de schuinte mag men op het erf van zijn nabuur 
geen uitzichten hebben, tenzij op een afstand van vijf palmen. 
 
 Artikel 690 
 
 De afstand waarvan in de artikelen 688 en 689 gesproken is, wordt 
gerekend van de buitenkant van de muur in welke de opening gemaakt 
wordt, en, indien er balkons of soortgelijke uitstekende werken zijn, 
van derzelver buitenste rand tot aan de scheidslinie der beide erven. 
 
 Artikel 691 
 
 De bepalingen in de artikelen 674 tot 690 vervat, zijn toepas-
selijk op iedere afsluiting van hove dienende tot scheiding tussen ge-
bouwen, open plaatsen en tuinen. 
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 Artikel 692 
 
 Wanneer het tot reparatie van enig gebouw noodzakelijk is om op 
de grond van de nabuur enig steigerwerk te plaatsen of daarover te 
gaan om bouwstoffen aan te brengen, is de eigenaar van die grond ver-
plicht zulks te dulden behoudens schadeloosstelling, indien daartoe 
gronden zijn. 
 
 Artikel 693 
 
 Niemand vermag water of vuilnis door de goten van eens anders erf 
te laten lopen, ten ware hij daartoe het recht mocht hebben verkregen. 
 
 Artikel 694 
 
 Alle gebouwen, schoorstenen, muren, heiningen of andere schei-
dingen, welke, hetzij door ouderdom hetzij uit andere hoofde, dreigen 
in te storten en die het naburige erf in gevaar brengen of over het-
zelve heen hang en, moeten afgebroken, opgebouwd of hersteld worden op 
de eerste aanmaning van de eigenaar des naburigen erfs. 
 
 Artikel 695 
 
 Hij die in de nabijheid van een gemeen erf of niet-gemene muur, 
een put, een riool of een sekreet laat graven, die aldaar een schoor-
steen of een stookplaats, een oven of fornuis wil metselen, er een 
stal of mestbak tegen aan wil bouwen, of tegen die muur een magazijn 
of pakhuis van zout of een verzamelplaats van bijtende stoffen wil 
aanleggen, of daartegen andere schadelijke of gevaarlijke werken wil 
maken, is verplicht de tussenruimte te laten of te maken, welke bij 
wettelijke regelingen of gebruiken te dien opzichte is voorgeschreven, 
of al zodanige werken aan te leggen, als die regelingen en gebruiken 
voorschrijven, ten einde alle schaden voor de naburige erven te voor-
komen. 
 
 Artikel 696 
 
 Regenbakken, putten, sekreten, riolen, goten en dergelijke tussen 
naburige erven gemeen, moeten ten koste der eigenaars onderhouden, ge-
ruimd of gereinigd worden. 
 
 Artikel 697 
 
 De ruiming van gemene sekreten moet beurtelings, dan over het ene 
en dan over het andere erf, geschieden. 
 
 Artikel 698 
 
 Alle grachten of slot en tussen twee erven worden voorondersteld 
gemeen te zijn, indien er geen titel of teken van het tegendeel aanwe-
zig is. 
 
 Artikel 699 
 
 1. Het wordt onder anderen als een teken, dat de gracht of sloot 
niet gemeen is, beschouwd, wanneer de kade of opgeworpen aarde alleen-
lijk aan de ene zijde van de gracht of sloot gevonden wordt. 
 2. In dat geval wordt de gracht of sloot gerekend voor het geheel 
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aan degene toe te behoren, aan wiens kant de opgeworpen aarde zich be-
vindt. 
 
 Artikel 700 
 
 De gemene grachten of slot en moeten op gezamenlijke kosten wor-
den onderhouden. 
 
 Artikel 701 
 
 Ieder der aangrenzende eigenaars mag in de gemene grachten, put-
ten, binnenwateren, baaien of sloten vissen, varen, zijn beesten dren-
ken en daaruit tot zijn gebruik water scheppen. 
 
 Artikel 702 
 
 1. Iedere keg welke twee erven van elkander scheidt, wordt voor-
ondersteld gemeen te zijn, ten ware er titel, bezit of teken van het 
tegendeel mocht bestaan. 
 2. De bomen die zich in de gemene keg bevinden, zijn gemeen ge-
lijk de keg zelf. Geen der medeëigenaars heeft echter het recht om te 
vorderen, dat de bomen, zolang die leven, omgehakt worden. 
 3. Elke medeëigenaar kan zijn nabuur noodzaken om in plaats van 
gestorven of omgevallen bomen in de gemene keg voor gemene rekening 
andere te planten. 
 
 Artikel 703 
 
 De ene nabuur kan de andere noodzaken tot het planten van nieuwe 
heggen ten gemenen koste, indien de vorige, gemeen zijnde geweest, tot 
aanwijzing der scheidslinie tussen de beide erven hebben verstrekt. 
 
 Artikel 704 
 
 Het wordt onder andere als een teken dat de keg niet gemeen is, 
aangemerkt, wanneer slechts een der erven afgesloten is. 
 
 Artikel 705 
 
 Het is niet geoorloofd hoogopschietende bomen of heggen te plan-
ten dan binnen de lijnen van afscheidingen, behoudens de bepalingen 
van wettelijke regelingen nopens het planten langs wegen en paden. 
 
 Artikel 706 
 
 1. De nabuur heeft het recht om te vorderen, dat de bomen en heg-
gen, op of buiten de lijn van afscheiding geplant, worden uitgeroeid. 
 2. Hij op wiens erf de takken der bomen van zijn nabuur overhang 
en, kan de laatstgenoemde noodzaken die takken af te snijden. 
 3. Indien de wortels der bomen op zijn erf doorschieten, heeft 
hij het recht om die aldaar zelf weg te hakken; ook de takken mag hij 
zelf afsnijden, indien de nabuur op zijn eerste aanmaning geweigerd 
heeft zulks te doen en mits hij niet op het eigendom van de nabuur 
trede. 
 
 Artikel 707 
 
 De eigenaar van een stuk lands of erf, hetwelk tussen andere land 
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en zodanig list ingesloten, dat hetzelve geen toe gang heeft tot de 
gemene weg of de gemene vaart, is bevoegd om van de eigenaars der 
naastgelegen land en te vorderen, dat zij hem een uitweg ten dienste 
van zijn land of erf aanwijzen, onder verplichting van een vergoeding 
geëvenredigd aan de schade daardoor te veroorzaken. 
 
 Artikel 708 
 
 Deze uitweg moet gemeenlijk genomen worden aan de zijde waar de 
toe gang van dit stuk lands of erf tot de gemene weg of de gemene 
vaart de kortste is, zo echter dat altijd bij voorkeur die richting 
genomen worde, welke de minste schade veroorzaakt aan het land, waar-
over die uitweg is verleend. 
 
 Artikel 709 
 
 Indien het recht tot schadevergoeding aan het slot van artikel 
707 vermeld door verjaring is te niet gegaan, blijft niettemin de uit-
weg voortduren. 
 
 Artikel 710 
 
 De verleende uitweg houdt op van het ogenblik dat dezelve door 
het ophouden der omstandigheden bij artikel 707 vermeld niet meer 
noodzakelijk is, en men kan zich op geen verjaring beroepen, hoe lang 
de uitweg ook moge hebben bestaan. 
 
 Artikel 711 
 
 Voetpaden, dreven of wegen aan verscheiden geburen gemeen, en 
welke hun tot een uitweg dienen, kunnen niet dan met gemene toe stem-
ming worden verlegd, vernietigd of tot een ander gebruik gebezigd, dan 
waartoe dezelve zijn bestemd geweest. 
 
 Artikel 712 
 
 De rechten en verplichtingen ten openbare nutte daargesteld, ten 
onderwerp hebbende het maken of het herstellen van wegen, dijken en 
andere openbare werken, zijn bij wettelijke regelingen geregeld. 
 
 VIJFDE TITEL 
  
 Van erfdienstbaarheden 
  
 EERSTE AFDELING 
  
 Van de aard en de onderscheidene soorten van erfdienstbaarheden 
  
 Artikel 713 
  
 1. Erfdienstbaarheid is een last waarmede een erf bezwaard is, 
tot gebruik en ten nutte van een erf hetwelke aan een andere eigenaar 
toebehoort. 
 2. Dezelve mag, noch ten taste noch ten behoeve van een persoon, 
daargesteld worden. 
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 Artikel 714 
 
 Alle erfdienstbaarheden bestaan in de verplichting om iets te 
dulden of iets niet te doen. 
 
 Artikel 715 
 
 Erfdienstbaarheid geeft geen voorrang aan het ene erf boven het 
andere. 
 
 Artikel 716 
 
 1. De erfdienstbaarheden zijn voortdurende of niet voortdurende. 
 2. Voortdurende erfdienstbaarheden zijn de zodanige welker ge-
bruik voortduurt of kan voortduren, zonder dat daartoe 's mensen toe-
doen nodig zij; van die aard zijn de waterlopen, het gootrecht, het 
uitzicht en andere dergelijke. 
 3. Niet voortdurende erfdienstbaarheden zijn dezulke, welke tot 
derzelver uitoefening 's mensen toedoen nodig hebben, als daar zijn 
het recht van over gang, van water te halen, beesten te weiden en an-
dere soortgelijke. 
 
 Artikel 717 
 
 1. De erfdienstbaarheden zijn zichtbaar of onzichtbaar. 
 2. Zichtbare erfdienstbaarheden zijn de zodanige waarvan door 
uitwendige werken blijkt, gelijk een deur, een venster, een water-
leiding en soortgelijke. 
 3. Onzichtbare zijn dezulke welke geen uitwendig teken van hun 
bestaan hebben, gelijk het verbod om op een erf te bouwen of om niet 
dan tot een bepaalde hoogte te mogen bouwen, het recht om beesten te 
weiden, en andere waartoe 's mensen toedoen nodig is. 
  

Artikel 718 
 
 Wanneer men een muur of een gebouw opnieuw optrekt, blijven de 
heersende en lijdende dienstbaarheden ten opzichte van de nieuwe muur 
of van het nieuwe gebouw voortduren, zonder dat dezelve evenwel kunnen 
verzwaard worden, en mits de wederopbouwing geschiede, voordat de ver-
jaring der erfdienstbaarheden plaats hebbe gehad. 
 
 Artikel 719 
 
 1. Hij die het recht van erfdienstbaarheid van uitzicht of van 
licht heeft, mag zovele vensters of lichten maken, als hij goedvindt; 
maar hij mag na te hebben gebouwd of van zijn recht gebruik gemaakt, 
derzelver getal in het vervolg niet vermeerderen. 
 2. Door licht alleen wordt het nodige licht, zonder uitzicht, 
verstaan. 
 
 Artikel 720 
 
 Een ieder is bevoegd om zo hoog te bouwen als hem goeddunkt, mits 
de verhoging van een gebouw niet ten behoeve van een ander erf verbo-
den zij. In dat geval heeft de eigenaar van het heersende erf het 
recht om alle timmering of verhoging, bij de titel verboden, te belet-
ten of te doen wegnemen. 
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 Artikel 721 
 
 Onder de erfdienstbaarheid van water loop en drop verstaat men 
slechts het recht om schoon water, maar niet om vuilnis te doen uit-
lopen. 
 
 Artikel 722 
 
 De dienstbaarheid van gootrecht is het recht om water en vuilnis 
te kunnen doen uitlopen. 
 
 Artikel 723 
 
 De eigenaar van een erf, die het recht heeft van in balking of 
inankering in eens anders muur, is bevoegd om nieuwe balken en ankers 
in de plaats der vergane te leggen; maar hij mag derzelver getal niet 
vermeerderen, noch de plaatsing veranderen. 
 
 Artikel 724 
 
 Hij die het recht heeft om op het water van een naburig erf te 
varen, moet bijdragen tot de onkosten welke noodzakelijk zijn om het 
water steeds vaarbaar te houden, ten ware hij mocht verkiezen van zijn 
recht af te zien. 
 
 Artikel 725 
 
 1. De erfdienstbaarheid van voetpad is het recht om te voet over 
eens anders land te mogen gaan. 
 2. Die van rijpad of dreef is het recht om daarover te paard te 
rijden, of beesten te drijven. 
 3. Die van weg is het recht om er met een wagen, een rijtuig en-
zovoorts over te rijden. 
 4. Indien de breedte van het voetpad, van de dreef of van de weg 
niet bij de titel is bepaald, wordt die breedte geregeld over-
eenkomstig de verordeningen of plaatselijke gebruiken. 
 5. Onder de erfdienstbaarheid van rijpad of dreef is die van 
voetpad, onder de erfdienstbaarheid van weg die van rijpad, dreef en 
voetpad stilzwijgend begrepen. 
 
 Artikel 726 
 
 De erfdienstbaarheid van waterleiding is het recht om water uit 
of over enig naburig erf naar het zijne heen te leiden. 
 
 Artikel 727 
 
 1. Hij aan wie een erfdienstbaarheid verschuldigd is, heeft het 
recht om al zodanige werken te maken, welke tot het gebruik en behoud 
van die erfdienstbaarheid noodzakelijk zijn. 
 2. De werken komen te zijnen koste en niet ten koste van de eige-
naar van het dienstbaar erf. 
 
 Artikel 728 
 
 Ingeval de eigenaar van het dienstbaar erf bij de titel belast is 
om te zijnen koste de tot gebruik en behoud der erfdienstbaarheid 
noodzakelijke werken te maken, kan hij zich te allen tijde van die 



 ************************* 
AB 1989 no. GT 100 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 21 april 2008 
 ************************* 
==================================================================== 
 

 
 136 

last bevrijden door aan de eigenaar van het goed, aan hetwelk de erf-
dienstbaarheid verschuldigd is, zodanig gedeelte van het dienstbaar 
erf af te staan, als tot het genot der erfdienstbaarheid noodzakelijk 
is. 
 
 Artikel 729 
 
 1. Indien het heersende erf mocht worden verdeeld, blijft de erf-
dienstbaarheid voor ieder gedeelte verschuldigd, zonder dat evenwel de 
toe stand van het dienstbaar erf moge verzwaard worden. 
 2. Indien het alzo een recht van over gang geldt, zijn al de me-
deëigenaars van het verdeelde erf verplicht, dat recht langs dezelfde 
weg als voor de verdeling uitte oefenen. 
  

Artikel 730 
 
 1. Hij die een recht van erfdienstbaarheid heeft, mag daarvan 
slechts gebruik maken volgens zijn titel, en bij gebreke van titel 
volgens de verordeningen of plaatselijke gebruiken en in allen gevalle 
op de minst bezwarende wijze. 
 2. Hij mag noch op het dienstbare, noch op het heersende erf, 
enige verandering maken, waardoor de toe stand op het eerstgemelde 
zoude verzwaard worden. 
 
 Artikel 731 
 
 1. De eigenaar van het dienstbare erf mag niets verrichten, het-
geen strekken mocht om het gebruik der erfdienstbaarheid te ver-
minderen of hetzelve ongemakkelijker te maken. 
 2. Hij mag noch de gesteldheid der plaats veranderen, noch de 
uitoefening der erfdienstbaarheid verleggen naar een plaats, ver-
schillende van die waarop de erfdienstbaarheid oorspronkelijk geves-
tigd is, ten ware de verandering mocht kunnen geschieden zonder de ei-
genaar van de heersende erfdienstbaarheid te benadelen. 
 
 Artikel 732 
 
 Die een recht van erfdienstbaarheid heeft, wordt geacht al dat-
gene te hebben, hetgeen noodzakelijk is om daarvan op de minst be-
zwarende wijze voor de eigenaar van het dienstbare erf gebruik te ma-
ken. Alzo omvat het recht om uiteens anders bron water te halen nood-
zakelijk het recht van toe gang tot de bron over het dienstbare erf. 
 
 Artikel 733 
 
 Indien het dienstbare erf verdeeld wordt, blijft ieder gedeelte 
met de erfdienstbaarheid bezwaard, voor zoveel tot derzelver uitoe-
fening noodzakelijk is. 
 
 TWEEDE AFDELING 
  
 Op hoedanige wijze erfdienstbaarheden worden daargesteld 
  
 Artikel 734 
  
 Erfdienstbaarheden worden daargesteld of door een titel of door 
verjaring. 
 



 ************************* 
AB 1989 no. GT 100 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 21 april 2008 
 ************************* 
==================================================================== 
 

 
 137 

 Artikel 735 
 
 De titel van aankomst van een erfdienstbaarheid moet in de daar-
toe bestemde openbare registers worden overgeschreven. 
 
 Artikel 736 
 
 De voortdurende en zichtbare erfdienstbaarheden kunnen zowel door 
verjaring, als door titel verkregen worden. 
 
 Artikel 737 
 
 Voor de eigenaar van een lager gelegen erf, die van de bron van 
een hoger liggend erf gebruik maakt, begint de verjaring niet te lopen 
dan van het ogenblik waarop hij zodanige uiterlijke werken heeft ge-
maakt en voleind, welke tot bevordering van de val of van de loop des 
waters op zijn eigendom bestemd zijn. 
 
 Artikel 738 
 
 De voortdurende en tegelijkertijd onzichtbare erfdienstbaarheden, 
zoals ook de niet voortdurende, hetzij dezelve zichtbaar of onzicht-
baar zijn, kunnen slechts bij een titel worden daargesteld. Het genot, 
zelfs sedert onheugelijke jaren, is niet voldoende om dezelve te ver-
krijgen. 
 
 Artikel 739 
 
 Wanneer het bewezen is, dat tegenwoordig van elkander gescheiden 
erven voorheen aan dezelfde eigenaar hebben toebehoord en dat deze de-
zelve in zodanig een toe stand gesteld heeft, waaruit een voortdurende 
en zichtbare erfdienstbaarheid zou zijn ontstaan, geldt deze bestem-
ming in plaats van een titel van erfdienstbaarheid. 
 
 Artikel 740 
 
 Indien de eigenaar van twee erven tussen welke voor de verkrij-
ging daarvan een zichtbaar teken van erfdienstbaarheid bestond, over 
een dezer erven beschikt, zonder dat de overeenkomst enige bepaling 
omtrent deze erfdienstbaarheid behelze, zal dezelve, hetzij heersende 
hetzij lijdende, ten behoeve of ten taste van het vervreemde erf blij-
ven bestaan. 
 
 Artikel 741 
 
 Een der medeëigenaars van een erf kan, door zijn toedoen alleen, 
buiten weten der andere, het recht van erfdienstbaarheid voor hun ge-
zamenlijke bezittingen verkrijgen. 
 
 DERDE AFDELING 
  
 Op hoedanige wijze erfdienstbaarheden te niet gaan 
  
 Artikel 742 
  
 Erfdienstbaarheden gaan te niet, wanneer de zaken zich in zoda-
nige staat bevinden, dat men van dezelve geen gebruik meer kan maken. 
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 Artikel 743 
 
 Indien het dienstbare of het heersende erf niet geheel en al te 
niet gegaan of vernield is, blijft de erfdienstbaarheid voortduren, 
naarmate de gesteldheid der erven zulks toelaat. 
 
 Artikel 744 
 
 Erfdienstbaarheden welke te niet zijn gegaan uit hoofde der oor-
zaak in artikel 742 vermeld, herleven, indien de zaken in zodanige 
staat hersteld zijn, dat men daarvan gebruik kan maken, ten ware er 
een voldoende tijd verlopen zij, waardoor volgens artikel 746 de ver-
jaring zoude plaats hebben. 
 
 Artikel 745 
 
 Alle erfdienstbaarheden gaan te niet, wanneer het heersende en 
het dienstbare erf in dezelfde hand verenigd zijn, behoudens de be-
paling van artikel 740. 
 
 Artikel 746 
 
 1. Erfdienstbaarheid gaat ook te niet, wanneer daarvan in dertig 
achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt. 
 2. Deze dertig jaren beginnen niet te lopen dan van de dag waarop 
men een blijkbare en met de erfdienstbaarheid strijdige daad heeft 
verricht. 
 
 Artikel 747 
 
 Indien niettemin het heersende erf in zodanig een toe stand is 
gesteld geweest, waardoor de uitoefening der erfdienstbaarheid onmo-
gelijk is geworden, heeft de verjaring plaats door het enkele verloop 
van dertig jaren, te rekenen van het ogenblik waarop het erf in tier 
voege heeft kunnen hersteld zijn, dat de uitoefening der erf-
dienstbaarheid daardoor wederom zoude zijn mogelijk geworden. 
 
 Artikel 748 
 
 De wijze waarop men van een erfdienstbaarheid kan gebruik maken, 
verjaart evenals de erfdienstbaarheid zelf, en op gelijke manier. 
 
 Artikel 749 
 
 Indien het heersende erf aan verscheidene eigenaars onverdeeld 
toebehoort, belet het genot van een van die eigenaars de verjaring ten 
opzicht van al de overige. 
 
 ZESDE TITEL 
  
 Van het recht van opstal 
  
 Het recht van opstal is een zakelijk recht om gebouwen, werken of 
beplantingen op eens anders grond te hebben. 
 
 Artikel 751 
 
 1. Hij die het recht van opstal heeft, kan hetzelve vervreemden 
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en met hypotheek belasten. 
 2. Hij kan de goederen, aan het recht van opstal onderworpen, met 
erfdienstbaarheden bezwaren, doch alleen voor het tijdvak, gedurende 
hetwelk hij het genot van dat recht bezit. 
 
 Artikel 752 
 
 De titel van aankomst van het recht van opstal moet in de daartoe 
bestemde openbare registers worden overgeschreven. 
 
 Artikel 753 
 
 Zolang het recht van opstal duurt, kan de grondeigenaar degene 
die dat recht heeft, niet beletten de gebouwen en andere werken te 
slop en of de beplantingen te rooien en een en ander weg te nemen, 
mits laatstgemelde de prijs daarvan tijdens het verkrijgen van het 
recht van opstal hebbe voldaan, of wel de gebouwen, werken en be-
plantingen door hem zelf gesteld of gemaakt zijn, en voorbehoudens dat 
de grond zal moeten worden hersteld in de staat waarin dezelve zich 
voor het opbouwen of beplanten bevond. 
 
 Artikel 754 
 
 Bij het eindigen van het recht van opstal treedt de grondeigenaar 
in de eigendom van de gebouwen, werken en beplantingen, onder gehoude-
nis om de waarde daarvan op die tijd te betalen aan degene die het 
recht van opstal had, welke laatste recht van terughouding zal hebben 
totdat die betaling zal voldaan zijn. 
 
 Artikel 755 
 
 Indien het recht van opstal gevestigd is op een grond waarop zich 
reeds gebouwen, werken en beplantingen bevonden, welker waarde door de 
verkrijger van dat recht niet voldaan is, zal de grondeigenaar bij het 
eindigen van het recht van opstal al die voorwerpen terugnemen, zonder 
daarvoor tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. 
 
 Artikel 756 
 
 De verordeningen van deze titel zullen alleen van kracht zijn, 
voor zover daarvan door de overeenkomsten der partijen niet is afge-
weken. 
 
 Artikel 757 
 
 Het recht van opstal gaat onder andere verloren: 
a. door vermenging; 
b. door het teniet gaan van de grond; 
c. door verjaring van dertig jaren; 
d. na verloop van de tijd welke bij de vestiging van het recht be-

dongen of bepaald is. 
 
 Artikel 758 
  
 Indien geen bijzondere bedingen of bepalingen omtrent het eindi-
gen van het recht van opstal gemaakt zijn, zal de eigenaar van de 
grond hetzelve kunnen doen ophouden, doch niet vroeger dan na verloop 
van dertig jaren, mits ten minste een jaar tevoren aan degene die het 
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recht van opstal heeft, bij behoorlijk exploit aanzegging doende. 
 
 ZEVENDE TITEL 
  
 Van het erfpachtsrecht 
  
 Artikel 759 
  
 1. Erfpachtsrecht is een zakelijk recht om het vol genot te heb-
ben van een aan een ander toebehorend onroerend goed, onder gehoudenis 
om aan laatstgemelde als een erkentenis van deszelfs eigendom een 
jaarlijkse pacht te voldoen, hetzij in geld hetzij in voortbrengselen 
of vruchten. 
 2. De titel van aankomst van het erfpachtsrecht moet in de open-
bare daartoe bestemde registers worden overgeschreven. 
 
 Artikel 760 
  
 1. De erfpachter oefent al de rechten uit, welke aan de eigendom 
van het erf verknocht zijn, doch hij vermag niets te verrichten, waar-
door de waarde van de grond zou worden verminderd. 
 2. Hij mag alzo onder andere geen af- of uitgravingen doen van 
Steen, steenkolen, turf, klei of andere soortgelijke tot het erf beho-
rende grondspeciën, ten ware de ontginning reeds mocht zijn aangevan-
gen, toen zijn recht is geboren. 
 
 Artikel 761 
  
 1. De bomen welke gedurende het erfpachtsrecht sterven, of door 
een toeval worden omgeworpen, komen ten voordele van de erfpachter, 
mits hij andere in derzelver plaats stelle. 
 2. Hij heeft insgelijks de vrije beschikking over alle beplan-
tingen, door hem zelf aangelegd. 
 
 Artikel 762 
  
 1. De grondeigenaar is tot generlei reparatie gehouden. 
 2. Daarentegen is de erfpachter verplicht het in erfpacht uit-
gegeven goed te onderhouden en daaraan de gewone reparatiën te doen. 
 3. Hij mag door het stellen van gebouwen of door het ontginnen of 
beplanten van gronden het erf verbeteren. 
 
 Artikel 763 
  
 Hij is bevoegd om zijn recht te vervreemden, met hypotheek te be-
lasten, en de grond, in erfpacht uitgegeven, met erfdienstbaarheden te 
bezwaren voor het tijdvak van zijn genot. 
 
 Artikel 764 
 
 1. Bij het eindigen van zijn recht kan hij wegnemen alle zodanige 
door hem gestelde gebouwen of gemaakte beplantingen, waartoe hij uit 
kracht der overeenkomst niet gehouden was; doch hij is verplicht de 
schade te vergoeden, welke door dat wegnemen aan de grond mocht ver-
oorzaakt zijn. 
 2. Niettemin heeft de grondeigenaar recht van terughouding op die 
voorwerpen, totdat de erfpachter hem het verschuldigde volledig vol-
daan heeft. 
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 Artikel 765 
 
 De erfpachter is onbevoegd om van de grondeigenaar te vorderen, 
dat hij de waarde betale van de gebouwen, werken, betimmeringen en be-
plantingen, hoegenaamd, welke eerstgemelde heeft gemaakt en die zich 
bij het eindigen der erfpacht op de grond bevinden. 
 
 Artikel 766 
 
 Hij draagt alle belastingen welke op het erf zijn gelegd, hetzij 
gewone hetzij buitengewone hetzij jaarlijkse hetzij dezulke die 
slechts eenmaal moeten worden betaald. 
 
 Artikel 767 
 
 De verplichting om de erfpacht te voldoen is onsplitsbaar, blij-
vende ieder gedeelte van de in erfpacht uitgegeven grond voor de gehe-
le pacht aansprakelijk. 
 
 Artikel 768 
 
 1. De erfpachter kan generlei vrijstelling van betaling der pacht 
vorderen, noch uit hoofde van vermindering noch van het geheel ophou-
den des genots. 
 2. Zo niettemin de erfpachter gedurende vijf achtereenvolgende 
jaren van het geheel genot is beroofd geweest, zal hem kwijtschelding 
verschuldigd zijn voor de tijd van zijn gemis. 
 
 Artikel 769 
 
 Ter zake van elke over gang van het erfpachtsrecht of van verde-
ling ener gemeenschap, is geen buitengewone uitkering daarvoor ver-
schuldigd. 
 
 Artikel 770 
 
 Bij het eindigen van het erfpachtsrecht heeft de eigenaar tegen 
de erfpachter een personele rechtsvordering tot vergoeding der kosten, 
schade en interest en, veroorzaakt door nalatigheid en gebrek van on-
derhoud van het erf, en voor de rechten die de erfpachter door zijn 
schuld mocht hebben laten verjaren. 
 
 Artikel 771 
 
 Wanneer het erfpachtsrecht door het verloop des tijds is geëin-
digd, wordt hetzelve niet stilzwijgend vernieuwd, doch kan hetzelve 
bij voortduring blijven bestaan tot wederopzegging toe. 
 
 Artikel 772 
 
 1. De erfpachter kan van zijn recht worden vervallen verklaard 
ter zake van merkelijke aan het goed toegebrachte schade of van het 
grovelijk misbruiken daarvan; onverminderd de rechtsvordering tot ver-
goeding van kosten, schade en interest en. 
 2. De vervallenverklaring kan ook worden uitgesproken ter zake 
van wanbetaling der erfpacht gedurende vijf op elkander volgende jaren 
en nadat de erfpachter vruchteloos tot de betaling bij behoorlijk ex-
ploit zal zijn aangemaand, ten minste zes we ken voor het aanvangen 
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der rechtsvordering. 
 
 Artikel 773 
 
 De erfpachter zal de vervallenverklaring uithoofde van aan het 
goed toegebrachte schade of misbruik van genot kunnen verhinderen, 
wanneer hij de zaken in haar vorige staat herstelt en voor het vervolg 
voldoende zekerheid geeft. 
 
 Artikel 774 
 
 Al de bij deze titel vastgestelde verordeningen zullen alleen 
plaats grijpen, voor zover daarvan door de overeenkomsten der partijen 
niet is afgeweken. 
 
 Artikel 775 
 
 Erfpachtsrecht gaat op dezelfde wijze te niet als bij de arti-
kelen 757 en 758 opzichtelijk het recht van opstal is bepaald. 
 
 ACHTSTE TITEL 
  
 Van grondrenten 
  
 Artikel 776 
  
 1. Door grondrenten wordt verstaan een schuldplichtigheid, hetzij 
in geld hetzij in voortbrengselen of vruchten, welke de eigenaar van 
een stuk onroerend goed daarop vestigt of bij de vervreemding of ver-
making van hetzelve te zijnen voordele of ten voordele van een derde 
voorbehoudt. 
 2. De titel van aankomst zal in de daartoe openbare registers 
worden overgeschreven. 
 
 Artikel 777 
 
 Indien een grondrente op een stuk grond is gevestigd, heeft de 
vorige eigenaar aan wie de rente verschuldigd is, geen recht om dat 
goed uithoofde van wanbetaling der rente terug te vorderen. 
 
 Artikel 778 
 
 De schuldplichtigheid der grondrente rust bij uitsluiting op het 
goed zelf, en blijft in geval van deling ieder deel voor de gehele 
rente verbonden, zonder dat in enig geval de persoon van de bezitter 
in zijn overige goederen daarvoor aansprakelijk zij. 
 
 Artikel 779 
 
 1. De grondrenten kunnen altijd worden afgekocht, Al ware het te-
gendeel uitdrukkelijk bedongen. 
 2. Het is echter geoorloofd de voorwaarden van de afkoop te bepa-
len en zelfs te bedingen, dat de rente niet kan worden afgekocht dan 
na een bepaald tijdsverloop, mits de tijd van dertig jaren niet te bo-
ven gaande. 
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 Artikel 780 
 
 1. Indien de afkoopprijs van grondrenten niet bepaald is bij de 
vestiging, noch daaromtrent bij de afkoop tussen partijen wordt over-
eengekomen, zal derzelve geregeld worden op de navolgende wijze. 
 2. Bij een grondrente in geld kan de schuldplichtige volstaan met 
de oplegging van hetgeen verkregen wordt door het bedrag der grondren-
te met twaalf en een half te vermenigvuldigen. 
 3. Indien de grondrente niet in geld, maar in andere voorwerpen 
verschuldigd is, bestaat de afkoopprijs evenzeer uithet twaalf en een 
halfvoud van de jaarlijkse opbrengst en wordt de waarde daarvan gere-
geld volgens de landelijke marktprijzen der laatstverlopen tien jaren 
door elkander gerekend en bij gebreke van dezelve bepaald bij deskun-
digen, door partijen of door de rechter te benoemen. 
 
 Artikel 781 
 
 1. Het recht van grondrenten gaat verloren: 
a. door vermenging, wanneer de renten en de eigendom van de grond in 

dezelfde hand komen; 
b. door onderlinge overeenkomst; 
c. door afkoop, op de wijze hierboven omschreven; d.  door verjaring, 

wanneer hij aan wie de grondrenten verschuldigd was, dertig jaren 
heeft laten verlopen zonder van zijn recht gebruik te maken; 

e. door het te niet gaan van de grond. 
 2. Echter gaat door overstroming, vergraving of uitvening het 
recht niet verloren, wanneer de grond daarna door de natuur of door de 
arbeid weder droog wordt. 
 
 Artikel 782 
 
 De bepalingen in deze titel voorkomende zijn alleen toepasselijk 
op grondrenten welke na de invoering van dit wetboek zullen worden ge-
vestigd of voorbehouden. 
 
 NEGENDE TITEL 
 
 Van het vruchtgebruik 
 
 EERSTE AFDELING 
 

Van de aard des vruchtgebruiks en de wijze 
om hetzelve te verkrijgen 

 
 Artikel 783 
 
 Vruchtgebruik is een zakelijk recht om van eens anders goed de 
vruchten te trekken, alsof men zelf eigenaar daarvan was, mits zor-
gende dat de zaak zelf in stand blijve. 
 
 Artikel 784 
 
 Indien echter onder het vruchtgebruik verbruikbare zaken zijn be-
grepen, kan de vruchtgebruiker volstaan met bij het eindigen van het 
vruchtgebruik een gelijke hoeveelheid, hoedanigheid en waarde terug te 
geven of de prijs te betalen, op welke de zaken bij aanvang des 
vruchtgebruiks mochten geschat zijn of volgens de waarde van dat tijd-
stip mochten geschat worden. 
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 Artikel 785 
 
 1. Vruchtgebruik kan gevestigd worden ten behoeve van een of meer 
bepaalde personen ten einde daarvan het genot te hebben, hetzij geza-
menlijk hetzij bij opvolging. 
 2. In geval van genot bij opvolging zal het vruchtgebruik alleen 
genoten worden door de personen welke in leven zijn op het ogenblik 
dat het recht van de eerste vruchtgebruiker zijn aanvang neemt. 
 
 Artikel 786 
 
 Vruchtgebruik wordt verkregen door de wet of door de wil des ei-
genaars. 
 
 Artikel 787 
 
 1. De titel van vruchtgebruik van een onroerend goed moet in de 
openbare daartoe bestemde registers worden overgeschreven. 
 2. Wanneer het een roerend goed geldt, wordt door de levering het 
zakelijk recht geboren. 
 
 TWEEDE AFDELING 
 
 Van de rechten van een vruchtgebruiker 
 
 Artikel 788 
 
 De vruchtgebruiker heeft het recht om alle soorten van vruchten 
te genie ten, die van het goed waarvan hij het vruchtgebruik heeft, 
kunnen voortkomen, om het even of de voortbrengselen bestaan in na-
tuurlijke vruchten, in vruchten van nijverheid of in burgerlijke 
vruchten. 
 
 Artikel 789 
 
 1. De natuurlijke vruchten en de vruchten van nijverheid, die bij 
de aanvang van het vruchtgebruik nog aan bomen of wortels vast zijn, 
behoren aan de vruchtgebruiker. 
 2. Degene die zich in dezelfde staat bevinden op het ogenblik dat 
het vruchtgebruik eindigt, behoren aan de eigenaar zonder vergoeding 
van de ene of andere zijde, der kosten van bearbeiding en bezaaiing, 
maar onverminderd dat gedeelte der vruchten, hetwelk aan een deelheb-
bende pachter, hetzij bij het begin hetzij bij het eindigen des 
vruchtgebruiks, mocht toekomen. 
 
 Artikel 790 
 
 De burgerlijke vruchten worden gerekend van dag tot dag verkregen 
te worden en behoren aan de vruchtgebruiker naarmate zijn vruchtge-
bruik duurt, welk ook het tijdstip moge wezen waarop dezelve betaal-
baar zijn gesteld. 
 
 Artikel 791 
 
 1. Het vruchtgebruik van een lijfrente geeft ook aan de vrucht-
gebruiker gedurende het vruchtgebruik het recht om de lopende rente te 
ontvangen. 
 2. Indien de voldoening der lijfrente bij vooruitbetaling moet 
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plaats hebben, is de vruchtgebruiker gerechtigd tot de gehele termijn, 
welke gedurende het vruchtgebruik heeft moeten voldaan worden. 
 3. Die het vruchtgebruik van een lijfrente heeft, zal nimmer tot 
enige teruggave verplicht zijn. 
 
 Artikel 792 
 
 Indien het vruchtgebruik zaken bevat, die zonder dadelijk te niet 
te gaan echter langzamerhand door het gebruik verminderen, zoals kle-
deren, linnen, huisraad en andere soortgelijke, heeft de vruchtgebrui-
ker het recht om zich daarvan te bedienen tot het gebruik waartoe die 
zaken bestemd zijn, zonder evenwel verplicht te zijn om bij het eindi-
gen des vruchtgebruiks die zaken in een andere staat terug te geven, 
dan in die waarin zij zich als dan bevinden, voor zover zij niet door 
de kwade trouw of schuld van de vruchtgebruiker mochten zijn slechter 
geworden. 
 
 Artikel 793 
 
 Indien het vruchtgebruik kaphout bevat, zal de vruchtgebruiker 
daarvan het genot hebben, mits inachtnemende de orde en de hoeveelheid 
van het kappen overeenkomstig het doorgaand gebruik der eigenaars, 
zonder dat de vruchtgebruiker of zijn erfgenamen enige scha-
deloosstelling kunnen vorderen, ter zake dat de gewoontelijke kapping, 
hetzij van kaphout, rijshout of hoogstammige bomen, gedurende het 
vruchtgebruik, door hem mocht nagelaten zijn. 
 
 Artikel 794 
 
 De vruchtgebruiker, mits inachtnemende de vaste tijdstippen en de 
gewoonten der vorige eigenaars, heeft ook het genot van die partijen 
hout van opgaande bomen welke regelmatig gehakt worden, hetzij dit 
hakken geschiede op gezette tijden over een zekere uitgestrektheid 
lands hetzij dezelve besta in een zekere hoeveelheid bomen, zonder on-
derscheid over de gehele uitgestrektheid van het land genomen. 
 
 Artikel 795 
 
 1. In alle andere gevallen vermag de vruchtgebruiker zich geen 
opgaande bomen toe te eigenen. 
 2. Niettemin kan hij de door toeval uit de grond gerukte of afge-
broken bomen gebruiken tot het doen der reparatiën tot welke hij ge-
houden is. 
 3. Hij kan zelfs te dien einde, indien het nodig is, bomen doen 
omhakken, mits hij van de noodzakelijkheid der reparatiën ten over-
staan van de eigenaar doe blijken. 
 
 Artikel 796 
 
 1. De vruchtgebruiker kan uit de bossen staken nemen voor de 
wijngaarden en hetgeen nodig is om de vruchtbomen te stutten, en de 
tuinen te onderhouden en te betelen. 
 2. Hij heeft geen recht om bomen tot brandhout te kappen, maar 
hij heeft het genot van hetgeen jaarlijks of op andere gezette tijden 
van de bomen afkomt; alles echter met inachtneming van het gebruik der 
plaats of van de gewoonte des eigenaars. 
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 Artikel 797 
 
 De bomen welke uit een kwekerij, zonder die te beschadigen, kun-
nen getrokken worden, behoren insgelijks tot het vruchtgebruik mits de 
vruchtgebruiker zich omtrent de wederaanvulling gedrage naar het 
plaatselijk gebruik en de gewoonte der eigenaars. 
 
 Artikel 798 
 
 De vruchtgebruiker is verplicht om in de plaats van dode vrucht-
bomen of van die welke bij toeval uit de grond zijn gerukt of afgebro-
ken, andere te stellen. 
 
 Artikel 799 
 
 1. De vruchtgebruiker kan in persoon het recht van zijn vrucht-
gebruik uitoefenen of het goed verhuren of verpachten of zelfs het 
vruchtgenot verkopen, bezwaren of om niet afstaan. 
 2. Hij moet zich echter, hetzij bij eigen genot hetzij in geval 
van verhuring, verpachting of afstand, ten aanzien van dat genot ge-
dragen naar het plaatselijk gebruik en de gewoonte der eigenaars zon-
der de bestemming van het goed ten nadele des eigenaars te veranderen. 
 3. Ten aanzien van de tijd der verhuring of verpachting, moet hij 
zich volgens de verschillende aard en bestemming der zaken mede gedra-
gen naar de plaatselijke gebruiken en de gewoonte der eigenaars. 
 4. Bij gebreke van zodanige gebruiken of gewoonte mogen huizen en 
landerijen voor geen langere tijd dan voor twee jaren worden verhuurd. 
 
 Artikel 800 
 
 Alle verhuringen of verpachtingen van in vruchtgebruik bezeten 
onroerende goederen, aangegaan meer dan een jaar voor het ingaan van 
de huur of de pacht, zullen ten verzoeke van de eigenaar kunnen worden 
vernietigd, indien het recht van de vruchtgebruiker binnen die tijd 
ophoudt. 
 
 Artikel 801 
 
 1. De vruchtgebruiker heeft het genot van de vermeerdering welke 
aan het goed waarvan hij het vruchtgebruik heeft, door aanspoeling is 
aangekomen. 
 2. Hij heeft, evenalsof hij zelf eigenaar was, het genot van de 
erfdienstbaarheden en in het algemeen van alle andere rechten waarvan 
de eigenaar het genot kan hebben. Hij heeft alzo het genot der jacht 
en visserij. 
 

Artikel 802 
 
 Hij heeft op dezelfde wijze als de eigenaars ook het genot van de 
mijnen, steen- of kolengroeven en veenderijen, die bij de aanvang van 
het vruchtgebruik reeds ontgonnen waren. 
 
 Artikel 803 
 
 De vruchtgebruiker heeft geen recht, hoe ook genaamd, op mijnen, 
steen- of kolengroeven en veenderijen, die nog niet ontgonnen zijn, en 
vermag derhalve geen steenkolen, turf of andere delfstoffen uit te 
graven, wanneer de ontginning of vervening nog niet begonnen is, ten-
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zij het tegendeel uit zijn titel blijke. 
 
 Artikel 804 
 
 1. De vruchtgebruiker heeft geen recht op de schat die gedurende 
het vruchtgebruik op het erf waarvan hij het genot heeft, door een an-
der mocht gevonden worden. 
 2. Indien hij zelf de schat vindt, vermag hij zijn deel daarvan 
te vorderen overeenkomstig artikel 638. 
 
 Artikel 805 
 
 De eigenaar is gehouden de vruchtgebruiker het vruchtgebruik te 
laten genieten, zonder hem daarin enige belemmering toe te brengen. 
 
 Artikel 806 
 
 1. De vruchtgebruiker kan bij het eindigen van het vruchtgebruik 
geen schadeloosstelling vorderen wegens verbeteringen die hij mocht 
beweren gemaakt te hebben, al ware het dat de waarde van het goed 
daardoor mocht zijn vermeerderd. 
 2. Desniettegenstaande kunnen die verbeteringen in aanmerking 
worden genomen bij de waardering der schaden welke aan het goed moch-
ten zijn aangebracht. 
 
 Artikel 807 
 
 De spiegels, schilderijen en andere sieraden, welke de vrucht-
gebruiker heeft aangebracht, kunnen door hem of zijn erfgenamen worden 
teruggenomen, mits de plaatsen in haar vorige staat worden hersteld. 
 
 Artikel 808 
 
 De vruchtgebruiker mag alle zakelijke rechtsvorderingen uitoe-
fenen, welke de wet aan de eigenaar toekent. 
 
 DERDE AFDELING 
 
 Van de verplichtingen des vruchtgebruikers 
 
 Artikel 809 
 
 1. De vruchtgebruiker neemt de zaken over in de staat waarin zij 
zich bij de aanvang des vruchtgebruiks bevinden. 
 2. Hij moet dezelve bij het einde des vruchtgebruiks teruggeven 
in de staat waarin zij zich op dat tijdstip bevinden, behoudens de be-
palingen van de artikelen 806 en 807 en de schadeloosstellingen welke 
aan de eigenaar wegens aangebrachte schade verschuldigd zijn. 
 
 Artikel 810 
 
 1. De vruchtgebruiker moet te zijnen koste en in tegenwoordigheid 
van de eigenaar, of deze ten minste behoorlijk opgeroepen zijnde, een 
beschrijving der roerende en een staat der onroerende goederen, welke 
aan het vruchtgebruik onderworpen zijn, laten opmaken. 
 2. Niemand kan van deze verplichting, bij de akte waarbij het 
vruchtgebruik wordt daargesteld, worden ontheven. 
 3. De beschrijving en staat kunnen onderhands worden opgemaakt, 
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indien de eigenaar tegenwoordig is. 
 
 Artikel 811 
 
 De vruchtgebruiker moet persoonlijke of zakelijke, gerechtelijk 
goedgekeurde zekerheid stellen, dat hij van de zaak waarvan hij het 
vruchtgebruik heeft, als een goed huisvader zal gebruik maken, zonder 
dezelve te verslimmeren of te verwaarlozen, mitsgaders dat de goederen 
zullen worden teruggegeven of derzelver waarde, indien het goederen 
geldt, waarvan bij artikel 784 wordt gehandeld. 
 
 Artikel 812 
 
 1. De vruchtgebruiker kan, bij de akte waarbij het vruchtgebruik 
wordt daargesteld, van de verplichting om zekerheid te stellen worden 
ontheven. 
 2. Ouders die het wettelijk vruchtgenot hebben van de goederen 
van hun kinderen, zoals ook die gene welke hun goed onder voorbehoud 
van vruchtgebruik hebben verkocht of ten geschenke gegeven, zijn daar-
toe niet gehouden. 
 3. Hetzelfde geldt ook omtrent de vruchtgebruiker van zaken die 
onder het beheer van andere personen gesteld zijn, behoudens, voor zo-
veel dezen aangaat, de bepaling van artikel 816. 
 
 Artikel 813 
 
 1. Zolang de vruchtgebruiker geen zekerheid stelt, heeft de eige-
naar het recht om het aan vruchtgebruik onderworpen goed zelf te be-
sturen, mits van zijn zijde zekerheid stellende. Bij gebreke van dit 
laatste, zullen de onroerende goederen verhuurd, verpacht of onder het 
beheer van een derde gesteld worden; de geldsommen, onder het vrucht-
gebruik begrepen, zullen worden belegd, en de eetwaren en andere zaken 
waarvan men geen gebruik kan maken zonder die te verteren, worden ver-
kocht ten einde de prijs welke zij opbrengen, insgelijks belegd worde. 
 2. De rent en dezer geldsommen, mitsgaders de huur- en pacht-
penningen, behoren aan de vruchtgebruiker. 
 
 Artikel 814 
 
 1. Indien het vruchtgebruik voor het geheel of gedeeltelijk in 
roerende goederen bestaat, welke door het gebruik verminderen, ver-
liest de vruchtgebruiker bij gebreke van het stellen van zekerheid het 
genot dier goederen niet, mits hij onder ede verklare dat hij geen ze-
kerheid heeft kunnen vinden, en belove, dat hij de goederen bij het 
einde des vruchtgebruiks zal terugleveren. 
 2. Niettemin mag de eigenaar vorderen, dat aan de vruchtgebruiker 
slechts dat gedeelte der roerende goederen worde overgelaten, hetwelk 
door deszelfs gebruik noodzakelijk is, en dat het overschot worde ver-
kocht en de prijs daarvan belegd, gelijk in artikel 813 gezegd is. 
 
 Artikel 815 
 
 Door de vertraging in het stellen van zekerheid wordt de vrucht-
gebruiker niet verstoken van de vruchten waarop hij aanspraak kan ma-
ken, als welke hem verschuldigd zijn van het ogenblik waarop het 
vruchtgebruik zijn aanvang heeft genomen. 
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 Artikel 816 
 
 Zij die benoemd zijn om de aan vruchtgebruik onderworpen goederen 
te besturen, zijn gehouden, alvorens hun bewind te aanvaarden, per-
soonlijke of zakelijke, gerechtelijk goedgekeurde zekerheid te stel-
len. 
 
 Artikel 817 
 
 1. De bewindvoerders zijn verplicht ieder jaar aan de vruchtge-
bruiker rekening en verantwoording te doen, mitsgaders het slot van 
rekening uit te keren. 
 2. Bij het eindigen van hun beheer moeten zij zowel aan de ei-
genaar als aan de vruchtgebruiker rekening en verantwoording afleggen. 
 3. De eigenaar die naar aanleiding van het eerste lid van artikel 
813 het bestuur der goederen heeft, is gehouden op dezelfde wijze aan 
de vruchtgebruiker rekening en verantwoording af te leggen. 
 
 Artikel 818 
 
 De bewindvoerders kunnen worden afgezet om dezelfde redenen als 
de voogden, mitsgaders uit hoofde van nalatigheid in de voldoening der 
verplichting, aan hen bij het eerste lid van artikel 817 opgelegd. 
 
 Artikel 819 
 
 Indien om welke redenen ook het bewind ophoudt, treedt de vrucht-
gebruiker in al zijn rechten terug. 
 
 Artikel 820 
 
 1. De vruchtgebruiker is alleen verplicht de reparatiën tot on-
derhoud te doen. 
 2. De grove reparatiën blijven ten taste van de eigenaar, ten wa-
re dezelve veroorzaakt mochten zijn door verzuim van gewoon onderhoud 
sedert de aanvang van het vruchtgebruik; in welk geval de vruchtge-
bruiker ook daartoe gehouden is. 
 
 Artikel 821 
 
 1. Als grove reparatiën worden aangemerkt:  
a. die van zware muren en gewelven; 
b. de herstelling van balken en gehele daken; 
c. de gehele herstelling van dijken, gemetselde dammen en waterwerken, 

mitsgaders die van steun- en scheidsmuren. 
 2. Alle andere reparatiën worden als gewoon onderhoud gerekend. 
 
 Artikel 822 
 
 Met afwijking van het bij artikel 820 bepaalde is de vruchtge-
bruiker van een plantage verplicht zowel de grove reparatiën als de 
reparatiën tot onderhoud te doen. 
 
 Artikel 823 
 
 Noch de eigenaar noch de vruchtgebruiker is gehouden te doen op-
bouwen, hetgeen door ouderdom ingestort of door toeval vernield is. 
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 Artikel 824 
 
 De vruchtgebruiker is gehouden gedurende zijn genot voor zijn re-
kening te nemen alle jaarlijkse en gewone lasten van het erf, gelijk 
grondrenten, belastingen en andere die gewoonlijk als lasten der 
vruchten worden beschouwd. 
 
 Artikel 825 
 
 1. Wat de buitengewone last en betreft waarmede het goed gedu-
rende het vruchtgebruik mocht worden bezwaard, is de eigenaar ver-
plicht dezelve te betalen, doch de vruchtgebruiker is gehouden hem de 
interesten daarvan gedurende het vruchtgebruik te vergoeden. 
 2. Indien de vruchtgebruiker die lasten voorgeschoten heeft, ver-
mag hij dezelve bij het eindigen van het vruchtgebruik terug te eisen, 
doch zonder enige interesten. 
 
 Artikel 825a 
 
 1. In geval van vruchtgebruik van een appartement blijft de aan-
sprakelijkheid voor en de verplichting om bij te dragen in de gezamen-
lijke schulden, kosten en lasten ten volle rust en op de eigenaar. 
 2. Deze is echter bevoegd de door hem betaalde bedragen, voor zo-
ver deze als gewone jaarlijkse uitgaven zijn te beschouwen, van de 
vruchtgebruiker terug te eisen, terwijl laatstgenoemde van de overige 
door de eigenaar betaalde bedragen gedurende het vruchtgebruik de in-
terest en aan de eigenaar verschuldigd wordt. 
 3. Wanneer de vruchtgebruiker de in het tweede lid bedoelde 
schulden, kosten en last en voldoet, kan hij deze met uitzondering van 
de gewone en jaarlijkse bij het eindigen van het vruchtgebruik zonder 
vergoeding van rente van de eigenaar terugvorderen. 
 
 Artikel 826 
 
 1. Die een algemeen vruchtgebruik of een vruchtgebruik onder al-
gemene titel heeft, moet met en benevens de eigenaar de schulden beta-
len op de wijze als volgt. 
 2. Men begroot de waarde van het goed hetwelk aan het vruchtge-
bruik is onderworpen; men bepaalt vervolgens naar evenredigheid van 
die waarde, hetgeen tot de betaling der schulden door het goed moet 
worden opgebracht. 
 3. Indien de vruchtgebruiker de som welke van het goed moet wor-
den opgebracht, wil voorschieten, moet de hoofdsom bij het eindigen 
des vruchtgebruiks zonder enige renten aan hem worden teruggegeven. 
 4. Zo de vruchtgebruiker dit voorschot niet wil doen, heeft de 
eigenaar de keus, of om deze som te betalen, in welk geval de vrucht-
gebruiker de interesten daarvan gedurende het vruchtgebruik aan hem 
schuldig wordt, of om een gedeelte der goederen, aan het vruchtgebruik 
onderworpen, tot het beloop der som die opgebracht moet worden, te 
doen bezwaren of verkopen. 
 
 Artikel 827 
 
 1. Hij die onder een bijzondere titel een vruchtgebruik heeft, is 
niet gehouden de schulden te voldoen, waarvoor het aan vruchtgebruik 
onderworpen erf verhypothekeerd is. 
 2. Indien hij dezelve betaalt om de gedwongen onteigening van het 
erf te voorkomen, heeft hij zijn verhaal op de eigenaar. 
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 Artikel 828 
 
 Een lijfrente of jaarwedde tot onderhoud, welke door een erflater 
is gemaakt moet door degene aan wie het gehele vruchtgebruik is ge-
maakt, voor het geheel worden voldaan en door hem aan wie slechts een 
gedeelte van het vruchtgebruik is nagelaten, naar evenredigheid van 
zijn genot, zonder dat door een van beiden enige terugvordering mag 
worden gedaan. 
 
 Artikel 829 
 
 1. De vruchtgebruiker is alleen gehouden tot de kosten van 
rechtsgedingen welke zijn vruchtgebruik betreffen, en tot alle overige 
veroordelingen waartoe die gedingen kunnen aanleiding geven. 
 2. Indien het geschil tegelijkertijd de eigenaar en de vrucht-
gebruiker aangaat en zij beiden in het geding betrokken zijn, zullen 
zij tot de kosten bijdragen in evenredigheid van hun wederzijdse be-
langen, door de rechter te bepalen. 
 
 Artikel 830 
 
 Indien gedurende het vruchtgebruik een derde persoon zich enige 
onwettige aanmatiging op het erf veroorlooft of anderszins de rechten 
van de eigenaar tracht te verkorten, is de vruchtgebruiker gehouden 
daarvan aan de eigenaar kennis te geven; bij gebreke hiervan is hij 
verantwoordelijk voor alle schaden welke daardoor voor de laatstge-
noemde zouden mogen ontstaan, op dezelfde wijze als hij zoude moeten 
vergoeden het nadeel, door hem of door degenen voor wie hij moet in-
staan, toegebracht. 
 
 Artikel 831 
 
 1. Indien de goederen onder beheer van derden gebracht zijn, zijn 
de bewindvoerders op straffe van vergoeding van kosten, schade en in-
teresten, gehouden voor de rechten des eigenaars en voor die van de 
vruchtgebruiker te waken. 
 2. Zij kunnen voor de eigenaar of voor de vruchtgebruiker, noch 
eisende noch verwerende, in rechten optreden, zonder daartoe door de-
gene die de zaak aangaat, gemachtigd te zijn. 
 
 Artikel 832 
 
 1. Indien een kudde beesten, waarvan het vruchtgebruik is gege-
ven, door toeval of door ziekte en buiten de schuld des vruchtge-
bruikers geheel verloren gaat, is deze alleenlijk verplicht aan de ei-
genaar verantwoording te doen van de huiden of van derzelver waarde. 
 2. Indien de kudde niet geheel is verloren gegaan, is de vrucht-
gebruiker gehouden het getal der gestorven beesten uit de jongen aan 
te vullen. 
  

Artikel 833 
 
 Indien het vruchtgebruik niet op een gehele kudde, maar op een of 
meer beesten is gelegd en een of meer derzelve buiten de schuld des 
vruchtgebruikers zijn komen te sterven, is deze niet verplicht dezelve 
aan te vullen of de waarde daarvan uitte keren, maar hij moet alleen 
de huiden of de waarde daarvan teruggeven. 
 



 ************************* 
AB 1989 no. GT 100 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 21 april 2008 
 ************************* 
==================================================================== 
 

 
 152 

 Artikel 834 
 
 De vruchtgebruiker van een schip is verplicht om hetzelve in ge-
val van een buitenlandse reis, te laten verzekeren. Bij gebreke hier-
van is hij verantwoordelijk voor alle schade welke daardoor voor de 
eigenaar zoude mogen ontstaan. 
 
 VIERDE AFDELING 
 
 Hoe het vruchtgebruik eindigt 
 
 Artikel 835 
 
 Vruchtgebruik eindigt: 
a. door de dood van de vruchtgebruiker; 
b. wanneer de tijd tot welke of de voorwaarden waaronder hetzelve is 

toegestaan, verlopen of vervuld zijn; 
c. door vermenging, wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik 

zijn gekomen in dezelfde hand; 
d. door afstand van de vruchtgebruiker ten behoeve van de eigenaar; 
e. door verjaring, wanneer de vruchtgebruiker gedurende dertig jaren 

van zijn recht geen gebruik heeft gemaakt; 
f. door de gehele ondergang der zaak waarop het vruchtgebruik is ge-

vestigd. 
 
 Artikel 836 
 
 1. Vruchtgebruik, ten voordele van verscheiden personen geza-
menlijk gegeven, houdt eerst op door de dood van de laatste. 
 2. Vruchtgebruik ten voordele van een zedelijk lichaam houdt op 
door ontbinding van hetzelve. 
 
 Artikel 837 
 
 Het vruchtgebruik hetwelk gegeven is totdat een derde persoon een 
zekere ouderdom zal bereikt hebben, blijft tot dat tijdstip voortdu-
ren, al ware het dat deze persoon voor de vastgestelde ouderdom mocht 
overleden zijn; behoudens hetgeen bij de Veertiende Titel van het Eer-
ste Boek aangaande het wettelijk genot van de ouders bepaald is. 
 
 Artikel 838 
 
 Geen vruchtgebruik kan aan een zedelijk lichaam langer dan voor 
dertig jaren worden toegestaan. 
 
 Artikel 839 
 
 1. Indien slechts een gedeelte der aan vruchtgebruik onderworpen 
zaak is te niet gegaan, blijft het vruchtgebruik, voor hetgeen overig 
is, bestaan. 
 2. Overstroming van de grond doet het vruchtgebruik geenszins te 
niet gaan, voor zover de vruchtgebruiker naar de aard der zaak in 
staat is zijn recht uit te oefenen. 
 3. Het vruchtgebruik herleeft in zijn geheel, nadat de grond door 
de natuur of door de arbeid weder zal zijn droog geworden. 
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 Artikel 840 
 
 1. Indien het vruchtgebruik alleen op een gebouw gevestigd is, en 
dit gebouw door brand of een ander toeval vernield of door ouderdom is 
ingestort, heeft de vruchtgebruiker geen recht van genot, noch op de 
grond noch op de bouwstoffen. 
 2. Indien het vruchtgebruik gevestigd is op een stuk goed waarvan 
het gebouw een gedeelte uitmaakt, blijft de vruchtgebruiker in het ge-
not van de grond en mag zich van de bouwstoffen bedienen, hetzij om 
hetgeen vernield is weder op te bouwen hetzij om andere gebouwen te 
herstellen, welke een gedeelte van het goed uitmaken. 
 
 Artikel 841 
 
 1. Het vruchtgebruik van een vaartuig gaat te niet. wanneer dit 
zich buiten staat bevindt om hersteld te worden. 
 2. De vruchtgebruiker heeft geen recht op het wrak of de over-
blijfselen. 
 
 Artikel 842 
 
 1. Het vruchtgebruik van een rente, inschuld of verbintenis houdt 
niet op door de aflossing der hoofdsom. 
 2. De vruchtgebruiker heeft het recht om de wederbelegging daar-
van te zijnen voordele te vorderen. 
 
 Artikel 843 
 
 Het vruchtgebruik kan ook eindigen door het misbruik hetwelk de 
vruchtgebruiker van zijn genot maakt, hetzij door het goed te be-
schadigen, hetzij door hetzelve bij gebreke van genoegzame herstel-
lingen en onderhoud te laten vervallen. 
 
 Artikel 844 
 
 1. De rechter kan in die gevallen en naar gelang der omstandig-
heden, hetzij de gehele vernietiging van het vruchtgebruik uitspreken 
hetzij de goederen onder het beheer van een derde stellen, of wel de-
zelve aan de eigenaar doen overgeven met last om jaarlijks aan de 
vruchtgebruiker een bepaalde Born te betalen tot op het ogenblik toe, 
waarop het vruchtgebruik zoude hebben moeten ophouden. 
 2. Indien evenwel de vruchtgebruiker of deszelfs schuldeisers 
aanbieden om het gepleegde misbruik dadelijk te herstellen en voor het 
vervolg voldoende zekerheid te geven, zal de rechter de vrucht-
gebruiker in het genot van zijn rechten kunnen handhaven. 
 
 Artikel 845 
 
 Het te niet gaan van het vruchtgebruik doet de huurcontracten, 
volgens artikel 799 aangegaan, niet ophouden. 
 
 TIENDE TITEL 
  
 Van het gebruik en de bewoning 
  
 Artikel 846 
  
 Het recht van gebruik en dat van bewoning zijn zakelijke rechten 
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welke verkregen worden en te niet gaan op dezelfde wijze als het 
vruchtgebruik. 
 
 Artikel 847 
 
 De verplichting aan de vruchtgebruiker opgelegd om zekerheid te 
stellen, staat en beschrijving te maken, als een goed huisvader te ge-
nie ten, en de zaak terug te geven, is ook op hem die het recht van 
gebruik of bewoning heeft, toepasselijk. 
 
 Artikel 848 
 
 Het recht van gebruik en dat van bewoning worden geregeld naar de 
titel waarbij dezelve zijn daargesteld; indien bij de titel geen bepa-
lingen omtrent de uitgestrektheid van die rechten gemaakt zijn, worden 
dezelve overeenkomstig de volgende artikelen geregeld. 
 
 Artikel 849 
 
 Hij die het recht van gebruik op een erf heeft, vermag daarvan 
slechts zovele vruchten te trek ken als hij voor zich en zijn huis-
gezin nodig heeft. 
 
 Artikel 850 
 
 Zaken welke door het gebruik verloren gaan, kunnen geen onderwerp 
uitmaken van het recht van gebruik; doch indien dat recht op soortge-
lijke zaken is toegestaan, wordt hetzelve als vruchtgebruik beschouwd. 
 
 Artikel 851 
  
 De gebruiker mag zijn recht aan geen ander afstaan of verhuren. 
 
 Artikel 852 
 
 Ten aanzien van beesten heeft de gebruiker het recht om daarmede 
zijn werk te doen en de melk, voor zover de behoefte van hem en zijn 
huisgezin vordert, alsmede de mest te gebruiken; doch hij heeft geens-
zins het genot van de wol of de jongen der beesten. 
 
 Artikel 853 
 
 Het recht van gebruik op een erf gevestigd bevat noch de jacht 
noch de visserij, maar de gebruiker heeft het genot der erfdienst-
baarheden. 
 
 Artikel 854 
 
 1. Ten opzichte van een huis bestaat er geen onderscheid tussen 
het recht van gebruik en dat van bewoning. 
 2. Hij die het recht van bewoning in een huis heeft, mag daarin 
met zijn huisgezin wonen, zelfs indien hij op het tijdstip waarop hem 
dat recht werd toegestaan, mocht zijn ongehuwd geweest. 
 3. Dat recht bepaalt zich tot hetgeen noodzakelijk is ter bewo-
ning van de gebruiker en van deszelfs huisgezin. 
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 Artikel 855 
 
 Het recht van bewoning mag niet worden afgestaan noch verhuurd. 
 
 Artikel 856 
 
 1. Indien de gebruiker al de vruchten van het erf geniet, of het 
gehele huis bewoont, is  hij evenals een vruchtgebruiker verplicht de 
kosten van bebouwing en de herstellingen tot onderhoud, mitsgaders de 
belastingen en andere lasten, te dragen. 
 2. Indien hij slechts een gedeelte der vruchten geniet of een 
deel van het huis bewoont, moet hij tot die kosten en last en bij-
dragen naar evenredigheid van zijn genot. 
 
 Artikel 857 
 
 Het gebruik van bossen en beplantingen, aan een bijzondere per-
soon toegestaan, geeft aan de gebruiker alleen het recht om zich van 
het dode hout te bedienen en om van het hakhout te nemen hetgeen voor 
hem en zijn huisgezin nodig is. 
 
 ELFDE TITEL 
  
 Van erfopvolging bij versterf 
  
 EERSTE AFDELING 
  
 Algemene bepalingen 
  
 Artikel 858 
  
 Erfopvolging heeft alleen door de dood plaats. 
 
 Artikel 859 
 
 Indien verscheiden personen van welke de een tot des anderen er-
fenis geroepen is, door een en hetzelfde ongeval of op dezelfde dag 
omkomen, zonder dat men weten kunne wie het eerst overleden zij, wor-
den zij vermoed op hetzelfde ogenblik gestorven te zijn en er heeft 
geen overgang van erfenis van de een ten behoeve van de andere plaats. 
 
 Artikel 860 
 
 1. Tot de erfenis worden door de wet geroepen zij die tot de 
overledene in familierechtelijke betrekkingen stonden, en de langst-
levende echtgenoot, volgens de hierna vastgestelde regelen. 
 2. Bij gebreke van zodanige personen als bedoeld in het eerste 
lid, vervallen de goederen aan het Land onder de last om de schulden 
te voldoen voor zover de waarde van die goederen toereikend is. 
 
 Artikel 861 
 
 1. De erfgenamen treden van rechtswege in het bezit der goederen, 
rechten en rechtsvorderingen van de overledene. 
 2. Indien er geschil ontstaat wie erfgenaam en alzo tot dat bezit 
bevoegd is, kan de rechter bevel en, dat de goederen onder gerechte-
lijke bewaring zullen worden gesteld. 
 3. Het Land moet zich door de rechter doen in het bezit stellen 
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en is op straffe van vergoeding van kosten, schade en interest en ge-
houden de nalatenschap te laten verzegelen en een boedelbeschrijving 
te doen opmaken, in de vorm voor de aanvaarding van nalatenschappen 
onder het voorrecht van boedelbeschrijving vastgesteld. 
 
 Artikel 862 
 
 1. De erfgenaam heeft een rechtsvordering tot verkrijging der er-
fenis tegen al degenen die, hetzij onder die titel of zonder titel, in 
het bezit zijn van de gehele nalatenschap of van een gedeelte daarvan, 
mitsgaders tegen degenen die met arglist hebben opgehouden te bezit-
ten. 
 2. Hij kan deze rechtsvordering instellen voor het geheel, indien 
hij alleen erfgenaam is, en voor zijn aandeel, zo er meer erfgenamen 
zijn. 
 3. Die rechtsvordering strekt tot afgifte van al hetgeen zich, 
onder welke titel ook, in de nalatenschap bevindt met de vruchten, in-
komsten en schadeloosstelling, volgens de regelen welke in de Derde 
Titel van dit boek ten aanzien van de opvordering van eigendom zijn 
voorgeschreven. 
 
 Artikel 863 
 
 Die rechtsvordering verjaart door een tijdsverloop van dertig ja-
ren, te rekenen van de dag waarop de erfenis is opengevallen. 
 
 Artikel 864 
 
 Ten einde als erfgenaam te kunnen optreden, moet men bestaan op 
het ogenblik dat de erfenis is opengevallen, met inachtneming van de 
regel bij artikel 3 vastgesteld. 
 
 Artikel 865 
 
 Als onwaardig om erfgenaam te zijn worden beschouwd, en is als 
zodanig van de erfenis uitgesloten: 
a. hij die veroordeeld is ter zake dat hij de overledene heeft omge-

bracht of getracht heeft om te brengen; 
b. hij die bij rechterlijke uitspraak overtuigd is tegen de erflater 

lasterlijk te hebben ingebracht een beschuldiging van een misdrijf, 
waartegen een vrijheidsstraf met een maximum van ten minste vier 
jaren is bedreigd; 

c. hij die de overledene door geweld of feitelijkheid be let heeft 
zijn uiterste wil te maken of te herroepen; 

d. hij die de uiterste wil van een overledene heeft verduisterd, ver-
nietigd of vervalst. 

 
 Artikel 866 
 
 De erfgenaam die uithoofde van onwaardigheid van de erfenis is 
uitgesloten, is gehouden tot de teruggave van alle vruchten en inkom-
sten, waarvan hij sedert het openvallen der erfenis genot heeft gehad. 
 
 Artikel 867 
 
 Kinderen van een onwaardig verklaarde persoon, uit eigen hoofde 
tot de erfenis komende, zijn niet uitgesloten door de schuld van hun 
ouders; doch deze zijn in geen geval bevoegd om van de goederen van 
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die nalatenschap het vruchtgenot te vorderen, hetwelk de wet aan ou-
ders op de goederen van hun kinderen toekent. 
 
 Artikel 868 
 
 Plaatsvervulling geeft aan de vertegenwoordigende persoon het 
recht om te treden in de plaats, in de graad en in de rechten van de-
gene die vertegenwoordigd wordt. 
 
 Artikel 869 
 
 1. Plaatsvervulling heeft in de rechte nedergaande linie in het 
oneindige plaats. 
 2. Dezelve wordt in alle gevallen toegelaten, hetzij de kinderen 
van de overledene tezamen tot de erfenis komen met de nakomelingen van 
een vooroverleden kind, hetzij, al de kinderen van de overledene voor 
hem gestorven zijnde, de nakomelingen van die vooroverleden kinderen 
zich onderling in gelijke of ongelijke grad en bestaan 
 
 Artikel 870 
 
 Er bestaat geen plaatsvervulling ten opzichte van naastbestaanden 
in de opgaande linie. De naaste in ieder der beide liniën sluit te al-
len tijde degene uit, die in een verdere graad is. 
 
 Artikel 871 
 
 In de zijlinie wordt de plaatsvervulling toegelaten ten voordele 
van kinderen en nakomelingen des overledenen broeders en zusters, het-
zij die gezamenlijk met hun ooms of moeien tot de nalatenschap komen, 
hetzij dat na het vooroverlijden der broeders en zusters van de over-
ledene de erfenis overga tot derzelver nakomelingen, aan elkander in 
gelijke of in ongelijke graden bestaande. 
 
 Artikel 872 
 
 Plaatsvervulling wordt ook toegelaten in de erfopvolging van zij-
magen, wanneer nevens degenen die de erflater het naast in den bloede 
bestaat, er nog kinderen of nakomelingen aanwezig zijn van vooroverle-
den broeders of zusters van eerstgemelden. 
 
 Artikel 873 
 
 In al de gevallen waarin plaatsvervulling wordt toegelaten, heeft 
de verdeling bij staken plaats; indien dezelfde staak verscheidene 
takken heeft voortgebracht, geschiedt de onderverdeling in iedere tak 
wederom bij staken en onder de personen in dezelfde tak geschiedt de 
verdeling bij hoofden. 
 
 Artikel 874 
 
 Niemand kan voor een levende persoon bij plaatsvervulling op-
treden. 
 
 Artikel 875 
 
 Een kind ontleent niet van zijn ouders het recht om hen te ver-
tegenwoordigen en men kan zelfs degene vertegenwoordigen, wiens boedel 
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men niet heeft willen aanvaarden. 
 
 Artikel 876 
  
 De wet slaat geen acht, noch op de aard noch op de oorsprong van 
goederen, om de erfopvolging in dezelve te regelen. 
 
 Artikel 877 
  
 1. Alle erfenissen welke, hetzij geheel hetzij voor een gedeelte, 
aan bloedverwanten in de opgaande of zijlinie tebeurtvallen, worden in 
twee gelijke delen gekloofd, waarvan het ene aan de nabestaanden in de 
vaderlijke en het andere aan die in de moederlijke linie te beurt 
valt, behoudens de bepalingen in de artikelen 881, 882 en 886 voorko-
mende. 
 2. De erfenis kan nimmer van de ene linie tot de andere overgaan, 
dan wanneer er in een der beide liniën, noch bloedverwant in de op-
gaande linie noch zijmaag gevonden wordt. 
 
 Artikel 878 
  
 De eerste verdeling tussen de vaderlijke en de moederlijke liniën 
daargesteld zijnde heeft er geen verdere kloving tussen de on-
derscheidene takken plaats; maar de helft aan iedere linie tebeurt-
gevallen behoort aan de erfgenaam of de erfgenamen, welke de overle-
dene het naast in graad bestaan, behoudens het geval van plaatsver-
vulling. 
 
 TWEEDE AFDELING 
  
 Van de orde der erfopvolging 
  
 Artikel 879 
  
 1. De kinderen of hun afstammelingen erven van hun ouders, groot-
ouders, of verdere bloedverwanten in de opgaande linie, zonder onder-
scheid van kunne of eerstgeboorte en zelfs wanneer zij uit verschil-
lende huwelijken verwekt zijn. 
 2. Zij erven voor gelijke delen bij hoofden, wanneer zij allen in 
de eerste graad zijn en uit eigen hoofde geroepen worden; zij erven 
bij staken, wanneer zij allen of een gedeelte van hun bij plaatsver-
vulling opkomen. 
 
 Artikel 879a 
  
 Voor zoveel betreft de nalatenschap van de vooroverleden echt-
genoot, wordt de langstlevende echtgenoot voor de toepassing der bepa-
lingen van deze titel met een kind van de overledene gelijkgesteld. 
 
 Artikel 879b 
  
 1. De langstlevende echtgenoot mag de inboedel tot zich nemen, 
tenzij hij tezamen erft met nakomelingen van de erflater die niet zijn 
eigen nakomelingen zijn. 
 2. Voor zover deze inboedel behoort tot de nalatenschap van de 
erflater, komt de waarde daarvan alsdan in mindering van het erfdeel 
van die echtgenoot. 
 3. Overtreft die waarde die van het erfdeel, dan moet het ver-
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schil aan de medeërfgenamen vooraf worden vergoed. 
 
 Artikel 879c 
 (vervallen) 
 
 Artikel 880 
 
 1. Indien de overledene noch nakomelingen noch echtgenoot noch 
broeders of zusters achtergelaten heeft, wordt de nalatenschap in twee 
gelijke delen tussen de bloedverwanten in de vaderlijke en die in de 
moederlijke opgaande linie verdeeld, behoudens de bepaling van artikel 
886. 
 2. De naaste in graad in de opgaande linie bekomt de helft aan 
zijn linie behorende, met uitsluiting van alle anderen. 
 3. Bloedverwanten in de opgaande linie van dezelfde graad erven 
bij hoofde. 
 
 Artikel 881 
 
 1. Wanneer de vader en de moeder van een persoon welke overleden 
is zonder nakomelingen en zonder echtgenoot na te laten, hem overle-
ven, bekomt ieder van hun een derde gedeelte der nalatenschap, indien 
de verstorvene slechts een broeder of een zuster heeft achtergelaten, 
welke het overige derde gedeelte bekomt. 
 2. De vader en de moeder erven ieder voor een vierde gedeelte, 
indien de overledene meerdere broeders of zusters heeft achtergelaten, 
en in dat geval vallen aan deze laatsgemelden de twee overige vierde 
gedeelten tebeurt. 
 
 Artikel 882 
 
 Wanneer de vader of de moeder van iemand, overleden zonder na-
komelingen en zonder echtgenoot na te laten, voor hem gestorven is, 
zal de langstlevende de helft der nalatenschap bekomen, indien de 
overledene slechts een broeder of een zuster achterlaat; een derde, 
indien hij er twee achtergelaten heeft; en een vierde gedeelte, indien 
er meerdere broeders of zusters achtergebleven zijn. De overige delen 
vallen aan de broeders en zusters te beurt. 
 
 Artikel 883 
 
 Indien vader en moeder van een persoon welke gestorven is zonder 
nakomelingen en zonder echtgenoot na te laten, vooroverleden zijn, 
worden de broeders en zusters tot de gehele erfenis geroepen. 
 
 Artikel 884 
 
 1. De verdeling van al hetgeen volgens de bepalingen der hierbo-
venstaande artikelen aan de broeders en de zusters toekomt, geschiedt 
onder hen in gelijke delen, indien zij allen van hetzelfde bed zijn; 
indien dit niet het geval is, wordt hetgeen zij erven in twee gelijke 
delen tussen de vaderlijke en de moederlijke liniën des overledenen 
verdeeld; de volle broeders en zusters bekomen hun deel in beide de 
liniën en die van halve bedde slechts in de linie tot welke zij beho-
ren. 
 2. Indien er niet dan halve broeders of zusters, van een kant 
slechts zijn achtergebleven, bekomen zij de gehele nalatenschap, met 
uitsluiting van alle andere bloedverwanten in de andere linie. 
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 Artikel 885 
 
 1. Bij gebreke van broeders en zusters en tevens van nabestaanden 
in een der beide opgaande liniën, komt de nalatenschap voor de ene 
helft aan de in leven zijnde bloedverwanten in de opgaande linie en 
voor de wederhelft aan de zijmagen in de andere linie, met uit-
zondering van het geval bij artikel 886 vermeld. 
 2. Bij gebreke van broeders en zusters en van nabestaanden in de 
beide opgaande liniën, worden in iedere zijlinie de naaste bloed-
verwanten, ieder voor de helft, tot de erfenis geroepen. 
 3. Indien er in dezelfde zijlinie bloedverwanten van dezelfde 
graad gevonden worden, delen zij onder elkander bij hoofden, behoudens 
de bepaling van artikel 872. 
 
 Artikel 886 
 
 De langstlevende vader of moeder erft alleen de gehele nalaten-
schap van zijn kind, hetwelk zonder nakomelingen, echtgenoot, broeders 
of zusters na te laten overleden is. 
 
 Artikel 887 
 
 Onder de benaming van broeders en zusters, in deze afdeling voor-
komende, worden steeds de afstammelingen van ieder van hun begrepen. 
 
 Artikel 888 
 
 1. Bloedverwanten welke de overledene verder dan in de zesde 
graad in de zijlinie bestaan, erven niet. 
 2. Indien in de ene linie geen bloedverwanten van de graad waarin 
men erven kan, gevonden worden, bekomen de bloedverwanten in de andere 
linie de gehele erfenis. 
 
 DERDE AFDELING 
 (vervallen) 
 
 TWAALFDE TITEL 
  
 Van uiterste willen 
  
 EERSTE AFDELING 
  
 Algemene bepalingen 
  
 Artikel 901 
  
 De goederen welke iemand bij zijn overlijden nalaat, behoren aan 
zijn wettelijke erfgenamen, voor zover hij daarover niet bij uiterste 
wil wettiglijk mocht hebben beschikt. 
 
 Artikel 902 
 
 Een testament of uiterste wil is een akte, houdende de verklaring 
van hetgeen iemand wil dat na zijn dood zal geschieden, en welke akte 
door hem kan worden herroepen. 
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 Artikel 903 
 
 1. Uiterste wilsbeschikkingen ten aanzien van goederen zijn of 
algemeen of onder een algemene titel of onder een bijzondere titel. 
 2. Elk dezer beschikkingen, hetzij dezelve gedaan zij onder de 
benaming van erfstelling, hetzij onder de benaming van legaat of onder 
elke andere benaming, zal kracht hebben, volgens de regelen bij deze 
titel voorgeschreven. 
 
 Artikel 904 
 
 Een uiterste wilsbeschikking ten voordele van de naaste bloedver-
wanten of het naaste bloed van de erflater, zonder verdere aanduiding, 
wordt geacht te zijn gemaakt ten voordele van zijn door de wet geroe-
pen erfgenamen. 
 
 Artikel 905 
 
 De uiterste wilsbeschikking ten voordele van de armen, zonder an-
dere aanduiding, wordt geacht gemaakt te zijn ten behoeve van al de 
noodlijdenden, zonder onderscheid van godsdienst, welke in de plaats 
alwaar de erfenis is opengevallen, door armeninrichtingen bedeeld wor-
den. 
 
 Artikel 906 
 
 1. De  erfstellingen over de hand of fidei-commissaire substitu-
tiën zijn verboden. 
 2. Dienvolgens is, zelfs ten aanzien van de benoemde erfgenaam of 
legataris, nietig en van onwaarde elke beschikking waarbij dezelve be-
last wordt de erfenis of het legaat te bewaren, en aan een derde voor 
het geheel of voor een gedeelte uit te keren. 
 
 Artikel 907 
 
 Van de bij artikel 906 verboden erfstellingen over de hand zijn 
uitgezonderd die welke bij de Zevende en Achtste Afdelingen van deze 
titel zijn toegelaten. 
 
 Artikel 908 
 
 1. De bepaling waarbij een derde of, bij diens vooroverlijden, 
alle deszelfs kinderen, reeds geboren of die nog zullen worden gebo-
ren, zijn geroepen tot het geheel of tot een gedeelte van hetgeen de 
erfgenaam of legataris bij zijn overlijden van de erfenis of van het 
legaat onvervreemd of onverteerd zal overlaten, is geen verboden erf-
stelling over de hand. 
 2. Door zodanige erfstelling of legaat mag de erflater zijn erf-
genamen aan welke een wettelijk erfdeel toekomt, niet benadelen. 
 
 Artikel 909 
 
 De beschikking waardoor een derde tot een erfenis of legaat ge-
roepen wordt, in het geval dat de geroepen erfgenaam of legataris de-
zelve niet geniet, is van waarde. 
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 Artikel 910 
 
 Hetzelve heeft plaats omtrent een uiterste wilsbeschikking waar-
bij het vruchtgebruik aan de ene en de blote eigendom aan de andere 
gegeven wordt. 
 
 Artikel 911 
 
 De bepaling waarbij de nalatenschap of het legaat of wel een ge-
deelte van dezelve onvervreemdbaar is verklaard, wordt voor niet ge-
schreven gehouden. 
 
 Artikel 912 
 
 Indien de bewoordingen van een uiterste wilsbeschikking duidelijk 
zijn, mag men daarvan door uitlegging niet afwijken. 
 
 Artikel 913 
 
 Indien daarentegen de bewoordingen van een uiterste wilsbeschik-
king voor onderscheidene opvattingen vatbaar zijn, moet men veeleer 
nagaan, welke de bedoeling des erflaters geweest zij, dan zich, tegen 
die bedoeling, aan de letterlijke zin der woorden houden. 
 
 Artikel 914 
 
 In zodanig geval moeten ook de bewoordingen worden opgevat in de 
zin die met de aard der beschikking en derzelver onderwerp het meest 
overeenkomt,en bijvoorkeur in dier voege, dat de beschikking enige 
uitwerking of gevolg hebbe. 
 
 Artikel 915 
 
 In alle uiterste wilsbeschikkingen worden de voorwaarden die on-
verstaanbaar of onmogelijk zijn of die met de wetten en goede zeden 
strijden, voor niet geschreven gehouden. 
 
 Artikel 916 
 
 De voorwaarde wordt gehouden voor vervuld, wanneer hij die bij de 
niet-vervulling daarvan belang mocht hebben, de vervulling heeft be-
let. 
 
 Artikel 917 
 
 De vermelding van een valse beweegreden wordt voor niet geschre-
ven gehouden, tenzij uit de uiterste wil blijken mocht, dat de erf-
later de beschikking niet zoude hebben gemaakt, indien hij van de 
valsheid der beweegredenen kennis had gedragen. 
 
 Artikel 918 
 
 De vermelding van een, hetzij ware hetzij valse, beweegreden die 
echter met de wet ten of de goede zeden strijdt, maakt de erfstelling 
of het legaat nietig. 
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 Artikel 919 
 
 Indien een ondeelbare last aan verscheidene erfgenamen of legata-
rissen is opgelegd geworden en een of meer hunner van de erfenis of 
het legaat afzien of wel onbekwaam zijn om het gemaakte te beuren, zal 
hij die zich voor het geheel van de last wil kwijten,het hem nagelaten 
gedeelte kunnen vorderen en zijn verhaal hebben op de nalatenschap 
voor hetgeen hij voor de andere mocht hebben betaald. 
 
 Artikel 920 
 
 Uiterste willen, gemaakt ten gevolge van dwang, bedrog of 
arglist, zijn nietig. 
 
 Artikel 921 
 
 Indien door een en hetzelfde ongeval of op dezelfde dag mochten 
omkomen de erflater en de erfgenaam of de legataris of degene die bij 
een geoorloofde ondererfstelling in plaats van deze laatste zoude zijn 
opgetreden, zonder dat men weten kon wie van de alzo omgekomen en het 
eerst overleden zij, worden zij vermoed op hetzelfde ogenblik gestor-
ven te zijn en er heeft geen overgang van rechten ten gevolge van de 
uiterste wil plaats. 
 
 TWEEDE AFDELING 
  

Van de bekwaamheid om bij uiterste wil te beschikken 
of daarvan voordeel te genieten 

 
 Artikel 922 
  
 Tot het maken of herroepen van een uiterste wil moet men zijn 
verstandelijke vermogens bezitten. 
 
 Artikel 923 
  
 Alle personen kunnen bij uiterste wil beschikken en daaruit voor-
deel genieten, uitgezonderd de zodanigen die daartoe volgens de bepa-
lingen van deze afdeling zijn onbekwaam verklaard. 
 
 Artikel 924 
 
 Minderjarigen die de volle ouderdom van achttien jaren niet heb-
ben bereikt, mogen geen uiterste wil maken. 
 
 Artikel 925 
  
 De bekwaamheid van de erflater wordt beoordeeld naar de staat 
waarin hij zich bevond op het ogenblik dat de uiterste wil gemaakt is. 
 
 Artikel 926 
 
 1. Om uit kracht van een uiterste wil iets te kunnen genieten, 
moet men bestaan op het ogenblik van de dood des erflaters, met in-
achtneming van de regel bij artikel 3 vastgesteld. 
 2. Deze bepaling is niet toepasselijk op personen die geroepen 
zijn om uit stichtingen genot te trekken. 
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 Artikel 927 
 (vervallen) 
 
 Artikel 928 
  
 Een echtgenoot kan geen voordeel genieten door de uiterste wils-
beschikking van zijn medeëchtgenoot, indien het huwelijk zonder be-
hoorlijke toestemming mocht zijn aangegaan en de erflater gestorven is 
op een tijdstip waarop de wettigheid van dit huwelijk te dier oorzake 
nog in rechten kon worden betwist. 
 
 Artikel 929, 929a en 929b 
 (vervallen) 
  
 Artikel 930 
  
 Echtgenoten kunnen ten opzichte van de goederen welke in gemeen-
schap zijn, niet verder beschikken dan over het aandeel dat ieder van 
hun in de gemeenschap heeft. Indien echter enig goed uit de ge-
meenschap is gemaakt, kan de legataris hetzelve niet in natura vor-
deren, indien dat goed niet aan de erfgenamen van de erflater is aan-
bedeeld. In dat geval wordt de legataris schadeloosgesteld uit het 
aandeel in de gemeenschap, aan de erfgenamen van de erflater aangeko-
men en, bij ongenoegzaamheid, uit de goederen aan die erfgenamen per-
soonlijk toebehorende. 
 
 Artikel 931 
 
 1. Een minderjarige, ofschoon de ouderdom van achttien jaren be-
reikt hebbende, kan bij uiterste wil ten voordele van zijn voogd geen 
beschikking maken. 
 2. Meerderjarig geworden zijnde, kan hij zijn gewezen voogd niet 
bij uiterste wil bevoordelen dan na het afleggen en sluiten der voog-
dijrekening. 
 3. Van de twee hierboven gemelde gevallen zijn uitgezonderd 
bloedverwanten van de minderjarige in de opgaande linie, die zijn 
voogden zijn of geweest zijn. 
 
 Artikel 932 
 
 1. Minderjarigen kunnen niet bij uiterste wil beschikken ten 
voordele van hun leermeesters, gouverneurs of gouvernanten, welke met 
hen tezamen wonen, noch ten voordele van hun onderwijzers of onderwij-
zeressen, bij welke de minderjarigen in de koste besteed zijn. 
 2. Hiervan zijn uitgezonderd de beschikkingen tot vergelding van 
gedane diensten, bij wijze van legaat gemaakt, met inachtneming echter 
zowel van de gegoedheid van de maker als van de diensten die aan de-
zelve zijn bewezen. 
 
 Artikel 933 
 
 1. De geneesheren, heelmeesters, apothekers en andere personen de 
geneeskunde uitoefenende, welke iemand gedurende de ziekte waaraan hij 
overleden is, bediend hebben, alsmede de bedienaars van de godsdienst, 
welke hem gedurende die ziekte hebben bijgestaan, kunnen geen voordeel 
trekken uit de uiterste wilsbeschikkingen welke zodanig persoon gedu-
rende de loop van die ziekte te hunnen behoeve mocht hebben gemaakt. 
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 2. Hiervan zijn uitgezonderd: 
a. de beschikkingen tot vergelding van gedane diensten, bij wijze van 

legaat gemaakt, evenals bij artikel 932 is vastgesteld;  
b. de beschikkingen ten voordele van de echtgenoot van de erflater; 
c. de beschikkingen, zelfs algemene, gemaakt ten voordele van bloed-

verwanten tot de vierde graad ingesloten, indien de overledene geen 
erfgenamen in de rechte linie mocht hebben nagelaten; ten ware de-
gene te wiens voordele de beschikking gemaakt is, zelf onder het 
getal van die erfgenamen mocht behoren. 

 
 Artikel 934 
 
 De notaris die een uiterste wil bij openbare akte heeft verleden 
en de getuigen die daarbij zijn tegenwoordig geweest, kunnen niets ge-
nieten van hetgeen aan hen bij die uiterste wil mocht zijn gemaakt. 
 
 Artikel 935 (vervallen) 
 
 Artikel 936 
 
 Overspelers of overspeelsters en hun medeplichtigen kunnen uit 
elkanders uiterste wil geen voordeel genieten, mits van het overspel 
voor het overlijden van de erflater door een rechterlijk gewijsde ge-
bleken zij. 
 
 Artikel 937 
 
 1. Een uiterste wilsbeschikking gemaakt ten voordele van iemand 
die onbekwaam is om te erven, is nietig, zelfs wanneer de beschikking 
mocht zijn gemaakt op de naam van een tussen beiden komende persoon. 
 2. Voor tussen beiden komende personen worden gehouden de vader 
en de moeder, de kinderen en afstammelingen en de echtgenoot van dege-
ne die onbekwaam is om te erven. 
 
 Artikel 938 
 
 Hij die veroordeeld is omdat hij de erflater heeft omgebracht, 
hij die de uiterste wil des erflaters heeft verdonkerd, vernietigd of 
vervalst, of die de erflater door geweld of dadelijkheden heeft belet 
zijn uiterste wil te herroepen of te veranderen, zal, evenmin als zijn 
medeëchtgenoot en zijn kinderen, uit de uiterste wil enig voordeel 
kunnen genieten. 
 
 DERDE AFDELING 
  
 Van de legitieme portie of het wettelijk erfdeel en van de inkor-
ting der giften welke die portie zouden verminderen 
 
 Artikel 939 
 
 De legitieme portie of het wettelijk erfdeel is een gedeelte der 
goederen, hetwelk aan de bij de wet geroepen erfgenamen in de rechte 
linie wordt toegekend, en waarover de overledene, noch bij gifte onder 
de levenden noch bij uiterste wil, heeft mogen beschikken. 
 
 Artikel 940 
 
 1. In de nederdalende linie, indien de erflater slechts een kind 
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nalaat, bestaat dat wettelijk erfdeel in de helft van de goederen wel-
ke het kind bij versterf zoude hebben geërfd. 
 2.Indien er twee kinderen overblijven,is het wettelijk erfdeel 
voor ieder kind twee derde gedeelten van hetgeen hetzelve bij versterf 
zoude erven. 
 3. Ingeval de overledene drie of meer kinderen nalaat, zal het 
wettelijk erfdeel drie vierde gedeelten bedragen van hetgeen elk kind 
bij versterf zoude gehad hebben. 
 4. Onder de naam van kinderen worden begrepen de afstammelingen, 
in welke graad zij ook zijn; echter worden deze alleen gerekend in 
plaats van het kind hetwelk zij in de nalatenschap van de erflater 
vertegenwoordigen. 
 
 Artikel 941 
 
 In de opgaande linie bedraagt het wettelijk erfdeel altijd de 
helft van hetgeen volgens de wet aan elke bloedverwant in die linie 
bij versterf toekomt. 
 
 Artikel 942 
 (vervallen) 
 
 Artikel 942a 
  
 1. In de gevallen waarin voor het berekenen der legitieme portie 
rekening moet worden gehouden met erfgenamen die wel zijn erfgenamen 
bij versterf, doch niet zijn legitimarissen, zullen, wanneer aan ande-
ren dan bedoelde erfgenamen, hetzij bij akte onder de levenden hetzij 
bij uiterste wil, meer is geschonken dan het aandeel bedraagt, waar-
over men zou mogen beschikken, indien zodanige erfgenamen niet aanwe-
zig waren, bedoelde giften of schenkingen kunnen worden verminderd tot 
genoemd bedrag, zulks op de vordering en ten bate van de legitimaris-
sen en van derzelver erfgenamen of rechthebbenden. 
 2. De artikelen 946 tot en met 955 vinden overeenkomstige toe-
passing. 
 
 Artikel 943 
 
 Bij gebreke van legitimarissen mogen de giften, bij akte onder de 
levenden of bij uiterste wil gedaan, het gehele beloop der goederen 
van de nalatenschap bevatten. 
 
 Artikel 944 
 
 Wanneer de beschikking, bij akte onder de levenden of bij ui-
terste wil gedaan, bestaat in een vruchtgebruik of in een lijfrente, 
waarvan het beloop het wettelijk erfdeel benadeelt, hebben de erfge-
namen, aan welke dat erfdeel is toegekend, de keus, of om deze be-
schikking uit te voeren, of wel om aan de begiftigden of legatarissen 
de eigendom van het beschikbaar gedeelte af te staan. 
 
 Artikel 945 
 
 Het aandeel waarover men beschikken mag, kan, hetzij in het ge-
heel of gedeeltelijk, bij akte onder de levenden, of bij uiterste wil, 
aan vreemden of wel aan kinderen of andere personen die tot een erfe-
nis gerechtigd zijn, worden weggeschonken, behoudens de gevallen waar-
in deze laatsten naar aanleiding van de Zestiende Titel van dit boek 
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tot inbreng gehouden zijn. 
 
 Artikel 946 
 
 1. De giften of schenkingen, hetzij onder de levenden hetzij bij 
uiterste wil gemaakt, welke aan het wettelijk erfdeel mochten te kort 
doen, zullen bij het openvallen der nalatenschap kunnen worden vermin-
derd, doch alleen op de vordering van de legitimarissen en van derzel-
ver erfgenamen of rechthebbenden. 
 2. Desniettegenstaande zullen de legitimarissen van die vermin-
dering niets kunnen genieten ten nadele van de schuldeisers van de 
overledene. 
 
 Artikel 947 
 
 Om de hoegrootheid van het wettelijk erfdeelte bepalen, maakt men 
een opsomming van al de goederen die op het tijdstip van het overlij-
den van de gever of erflater aanwezig waren; men voegt daarbij het be-
loop der goederen waarover bij giften onder de levenden beschikt is, 
berekend naar de staat waarin zij zich op het tijdstip der gift bevon-
den hebben, en hun waarde op het ogenblik van het overlijden van de 
gever; men berekent over al die goederen, na de schulden daarvan te 
hebben afgetrokken, hoeveel, naar mate van de betrekking der legitima-
rissen, het erfdeel is, hetwelk zij kunnen vorderen, en men trekt 
daarvan af hetgeen dezen zelfs met vrijstelling van inbreng van de 
overledene hebben ontvangen. 
 
 Artikel 948 
 
 Alle vervreemding van enig goed, hetzij onder de last van een 
lijfrente hetzij met voorbehoud van vruchtgebruik, aan een der erf-
genamen in de rechte linie gedaan, wordt beschouwd als een gift. 
 
 Artikel 949 
 
 1. Indien de gegeven zaak voor het overlijden van de schenker 
buiten schuld van de begiftigde is verloren gegaan, zal zij niet wor-
den begrepen onder de massa der goederen over welke het wettelijk erf-
deel moet worden berekend. 
 2. De gegeven zaak zal onder de massa worden begrepen, indien zij 
ter oorzaak van het onvermogen van de begiftigde niet kan worden te-
rugverkregen. 
 
 Artikel 950 
 
 De giften onder de levenden zullen nimmer mogen worden vermin-
derd, dan nadat al de goederen welke bij uiterste wil zijn weggemaakt, 
zullen bevonden worden niet genoegzaam te zijn om het wettelijk aan-
deel te verzekeren. Wanneer alsdan een vermindering van de giften on-
der de levenden moet plaats hebben, zal men dezelve aanvangen met de 
gift welke het laatst gedaan is, en alzo verder van deze tot de vroe-
gere opklimmen. 
 
 Artikel 951 
  
 1. De teruggave van de onroerende goederen welke naar aan 
leiding van artikel 950 moet plaats hebben, geschiedt in natura, niet-
tegenstaande alle tegenstrijdige bepalingen. 
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 2. Indien echter de vermindering moet worden toegepast op een erf 
hetwelk niet gevoeglijk kan worden verdeeld, zal de begiftigde, zelfs 
wanneer het een vreemde is, de bevoegdheid hebben om in gereed geld op 
te leggen, hetgeen de legitimaris toekomt. 
 
 Artikel 952 
  
 De vermindering der bij uiterste wil gedane making en zal ge-
schieden zonder onderscheid te maken tussen de erfstellingen en le-
gaten, tenzij de erflater uitdrukkelijk mocht hebben bevolen, dat deze 
of gene erfstelling of legaat bij voorkeur moest worden voldaan; in 
welk geval zodanige erfstelling of legaat niet zal worden verminderd, 
dan ingeval de waarde van de andere making en niet mocht toereikend 
zijn om het wettelijk erfdeel op te leveren. 
 
 Artikel 953 
  
 De begiftigde zal de vruchten van hetgeen de gift meer bedraagt 
dan het gedeelte waarover beschikt kan worden, teruggeven, te rekenen 
van de dag dat de gever overleden is, indien de eis tot vermindering 
is gedaan binnen het jaar en anderszins van de dag dat die eis gedaan 
is. 
 
 Artikel 954 
  
 De onroerende goederen die uit kracht van vermindering in de boe-
del moeten terugkeren, worden daardoor vrij van de schulden of hypo-
theken, door de begiftigde daarop gelegd. 
 
 Artikel 955 
  
 1. De rechtsvordering tot vermindering of teruggave kan door de 
erfgenamen vervolgd worden tegen derde bezitters van de onroerende 
goederen welke een gedeelte van het gegevene uitmaken en door de be-
giftigden vervreemd zijn, op dezelfde wijze en in dezelfde rang-
schikking als tegen de begiftigde zelf. 
 2. Deze rechtsvordering moet aangelegd worden volgens de orde van 
de dagtekeningen van die vervreemdingen, te beginnen met die vervreem-
ding welke het laatste gedaan is. 
 3. Desniettemin zal de rechtsvordering tot vermindering of te-
ruggave tegen derde verkrijgers geen plaats hebben, dan voor zover de 
begiftigde geen andere goederen mocht hebben overgehouden, welke in de 
gift begrepen waren, en deze niet genoegzaam zijn om het wettelijk 
erfdeel in zijn geheel te voldoen, en indien de waarde der vervreemde 
goederen niet op zijn persoonlijke goederen mocht kunnen worden ver-
haald. 
 4. Die rechtsvordering zal in alle gevallen verloren gaan door 
het tijdsverloop van drie jaren, te rekenen van de dag waarop de legi-
timaris de erfenis heeft aanvaard. 
 
 VIERDE AFDELING 
 
 Van de vorm der uiterste willen 
 
 Artikel 956 
 
 Geen uiterste wil kan bij dezelfde akte door twee of meer perso-
nen gemaakt worden, hetzij ten voordele van een derde hetzij onder de 
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titel van een wederkerige of onderlinge beschikking. 
 
 Artikel 957 
 
 Een uiterste wil kan alleen worden gemaakt, of bij een olographi-
sche of eigenhandig geschreven akte of bij een openbare akte of bij 
een geheime of gesloten beschikking. 
 
 Artikel 958 
 
 1. Een olographische uiterste wil moet met de hand des erflaters 
geheel geschreven en getekend zijn. 
 2. Dezelve moet door de erflater bij een notaris in bewaring wor-
den gesteld. 
 3. De notaris, bijgestaan door twee getuigen, zal daarvan onmid-
dellijk een door hem met de erflater en de getuigen getekende akte van 
bewaargeving opmaken, hetzij aan de voet van de uiterste wil, indien 
dezelve open aan hem is ter hand gesteld hetzij afzonderlijk, indien 
het stuk verzegeld aan hem mocht zijn aangeboden; in welk laatste ge-
val de erflater in tegenwoordigheid van de notaris en de getuigen op 
de omslag moet aantekenen en door zijn ondertekening bekrachtigen, dat 
hetzelve zijn uiterste wil bevat. 
 4. In geval de erflater door enige verhindering die na de onder-
tekening van de uiterste wil of van de omslag is opgekomen, de omslag 
of de akte van bewaargeving, ofwel beiden, niet kan tekenen, moet de 
notaris daarvan, evenals van de oorzaak des beletsels, melding maken. 
 
 Artikel 959 
 
 1. Zodanige olographische uiterste wil, overeenkomstig artikel 
958 door de notaris zijnde in bewaring genomen, heeft dezelfde kracht 
als een bij openbare akte gemaakte uiterste wil en wordt gerekend ge-
maakt te zijn op de dag der akte van bewaargeving, zonder aanzien der 
dagtekening welke zich in de uiterste wil zelf mocht bevinden. 
 2. De als olographische uiterste wil, door de notaris in bewaring 
genomen akte wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed met de 
hand van de erflater geheel geschreven en getekend te zijn. 
 
 Artikel 960 
 
 1. De erflater kan te allen tijde zijn olographisch testament te-
rugvorderen, mits hij, ter verantwoording van de notaris, van de te-
ruggave bij een authentieke akte doe blijken. 
 2. Door de teruggave wordt het olographisch testament als herroe-
pen beschouwd. 
 
 Artikel 961 
 
 1. Bij een enkel onderhands door de erflater geheel geschreven, 
gedagtekend en ondertekend stuk kunnen zonder verdere formaliteiten 
beschikkingen na dode worden gemaakt, doch alleen en bij uitsluiting 
ter aanstelling van executeuren, ter bestelling van begrafenis, tot 
het maken van legaten van klederen, van lijfstoebehoren, van bepaalde 
lijfsieraden en van bijzondere meubelen. 
 2. De herroeping van zodanig stuk kan op dezelfde wijze onder de 
hand geschieden. 
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 Artikel 962 
 
 Indien zodanig stuk als waarvan in artikel 961 is gesproken, na 
het overlijden van de erflater gevonden wordt, moet hetzelve worden 
aangeboden aan de rechter in eerste aanleg; deze zal, indien het stuk 
verzegeld is, hetzelve openen en in alle gevallen een proces-verbaal 
van de aanbieding, alsmede van de staat waarin hetzelve zich bevindt, 
opmaken; hij zal eindelijk dat stuk aan een notaris terhandstellen, 
ten einde hetzelve onder zijn minuten te bewaren. 
 
 Artikel 963 
 
 Een olographische uiterste wil welke gesloten aan de notaris is 
terhandgesteld, zal na de dood des erflaters aan de rechter in eerste 
aanleg worden aangeboden, welke zal handelen zoals bij artikel 968 ten 
aanzien van besloten uiterste willen is voorgeschreven. 
 
 Artikel 964 
 
 Een uiterste wil bij openbare akte moet ten overstaan van een no-
taris en in tegenwoordigheid van twee getuigen worden verleden. 
 
 Artikel 965 
 
 1. De notaris moet de wil des erflaters, zoals die zakelijk aan 
hem door de erflater is opgegeven, in duidelijke bewoordingen schrij-
ven of doen schrijven. 
 2. Indien de opgave buiten de tegenwoordigheid der getuigen is 
gedaan en het opstel door de notaris is gereed gemaakt, moet de erfla-
ter, alvorens de voorlezing daarvan geschiede, zijn wil nader zake-
lijk, in tegenwoordigheid der getuigen, opgeven. 
 3. Daarna zal, in tegenwoordigheid der getuigen, de uiterste wil 
door de notaris worden voorgelezen en na die voorlezing door hem aan 
de erflater worden afgevraagd, of het voorgelezene zijn uiterste wil 
bevat. 
 4. Indien de uiterste wil in tegenwoordigheid der getuigen is op-
gegeven en terstond is in geschrift gebracht, zal gelijke voorlezing 
en afvraging in tegenwoordigheid der getuigen geschieden. 
 5. De akte moet vervolgens door de erflater, de notaris en 
de getuigen worden ondertekend. 
 6. Indien de erflater verklaart, dat hij niet kan ondertekenen, 
of indien hij daarin verhinderd wordt, moet ook die verklaring en de 
oorzaak der verhindering in de akte worden vermeld. 
 7. Van de nakoming van al deze formaliteiten moet uitdrukkelijk 
worden melding gemaakt in de akte van uiterste wil. 
 
 Artikel 966 
 
 1. Wanneer de erflater een besloten of geheim testament wil ma-
ken, zal hij verplicht zijn zijn beschikkingen te ondertekenen, hetzij 
hij die zelf geschreven hebbe, hetzij hij die door een ander hebbe la-
ten schrijven; het papier hetwelk zijn beschikkingen bevat, of het pa-
pier hetwelk tot een omslag dient, indien er een omslag gebruikt 
wordt, zal gesloten en verzegeld worden. 
 2. De erflater zal hetzelve alzo gesloten en verzegeld aan de no-
taris, in tegenwoordigheid van vier getuigen, aanbieden of hij zal het 
in hun tegenwoordigheid moeten doen sluiten en verzegelen en moeten 
verklaren, dat in het gemelde papier zijn uiterste wil begrepen is, en 
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dat die uiterste wil, hetzij door hem zelf geschreven en door hem ge-
tekend is of door een ander geschreven en door hem getekend is. De no-
taris zal daarvan een akte van superscriptie opmaken, die op dat pa-
pier of op het papier tot omslag dienende zal geschreven worden; deze 
akte zal zowel door de erflater als door de notaris, Benevens de ge-
tuigen, ondertekend worden, en, ingeval de erflater door enige verhin-
dering die na de ondertekening van de uiterste wil is opgekomen, de 
akte van superscriptie niet kan ondertekenen, zal van de oorzaak van 
het beletsel melding gemaakt worden. 
 3. Al de in tegenwoordigheid van de notaris en de getuigen in 
acht te nemen formaliteiten moeten worden vervuld,zonder intussen tot 
enige andere akte over te gaan. 
 4. De besloten of geheime uiterste wil moet onder de minuten van 
de notaris blijven berusten, die dat stuk ontvangen heeft. 
 
 Artikel 967 
 
 1. Ingeval de erflater niet kan spreken, maar wel schrijven, zal 
hij een besloten uiterste wil kunnen maken, mits dezelve met zijn hand 
geheel geschreven, gedagtekend en ondertekend worde, hij dezelve aan 
de notaris en de getuigen aanbiede en boven de akte van superscriptie 
in hun tegenwoordigheid schrijve en ondertekene, dat het papier het-
welk hij hun aanbiedt, zijn uiterste wil is; waarna de notaris de akte 
van superscriptie zal schrijven en daarin melding maken, dat de erfla-
ter die verklaring in tegenwoordigheid van de notaris en de getuigen 
geschreven heeft en zal bovendien worden in acht genomen al hetgeen 
bij artikel 966 is bepaald. 
 2. De uiterste willen in artikel 966 en in dit artikel bedoeld, 
worden, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed door de erflater on-
dertekend, laatstgemelde uiterste willen daarenboven met zijn hand ge-
heel geschreven en gedagtekend te zijn. 
 
 Artikel 968 
 
 Na de dood van de erflater moet de besloten of geheime uiterste 
wil worden aangeboden aan de rechter in eerste aanleg; de rechter zal 
die uiterste wil openen en proces-verbaal opmaken van de aanbieding en 
de opening van de uiterste wil, alsmede van de staat waarin zich de-
zelve bevindt, en dit stuk daarna aan de notaris die de aanbieding 
heeft gedaan, teruggeven. 
 
 Artikel 969 
 
 De notaris die onder zijn minuten een uiterste wil, van welke 
aard ook, heeft, moet daarvan na de dood van de erflater aan de be-
langhebbende personen kennisgeven. 
 
 Artikel 970 
 
 1. De getuigen die bij het maken van uiterste willen tegenwoordig 
zijn, moeten zijn meerderjarig en ingezetenen van Aruba. Zij moeten de 
taal verstaan, waarin de uiterste wil is opgesteld, of die waarin de 
akte van superscriptie of bewaargeving is geschreven. 
 2. Tot getuigen van een uiterste wil, bij openbare akte op te ma-
ken, kunnen niet genomen worden de erfgenamen of legatarissen noch 
derzelver bloedverwanten of aangehuwden tot in de vierde graad inge-
sloten noch de kinderen of kleinkinderen of bloedverwanten in dezelfde 
graad noch de huisbedienden der notarissen voor welke de uiterste wil 
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verleden wordt. 
 
 Artikel 971 
 
 1. Een ingezetene van Aruba, die zich in een vreemd land bevindt, 
zal geen andere uiterste wil kunnen maken dan bij authentieke akte en 
met inachtneming van de formaliteiten welke in het land alwaar de akte 
verleden wordt, gebruikelijk zijn. 
 2. Hij is echter bevoegd om bij een onderhands stuk te beschik-
ken, op de voet en de wijze als bij artikel 961 is omschreven. 
 
 Artikel 972 
 
 In tijd van oorlog kunnen de krijgslieden en andere personen tot 
de legers behorende en zich in het veld of wel in een belegerde plaats 
bevindende, hun uiterste wil maken ten overstaan van een officier of, 
zo er geen officier aanwezig is, van de persoon die op de plaats het 
hoogste militaire gezag uitoefent, en in tegenwoordigheid van twee ge-
tuigen. 
 
 Artikel 973 
 
 De uiterste wil van personen die zich gedurende de loop van een 
reis op zee bevinden, kan verleden worden ten overstaan van de kapi-
tein of de stuurman van het vaartuig of, bij gebreke van dezelve, voor 
degene die hun plaats vervult, in tegenwoordigheid van twee getuigen. 
 
 Artikel 974 
 
 In plaatsen met welke alle gemeenschap uit hoofde van de pest of 
andere besmettelijke ziekte verboden is of waar geen mogelijkheid be-
staat om zich van het ministerie van een notaris te bedienen,kunnen 
uiterste willen gemaakt worden voor elke openbaar ambtenaar, in tegen-
woordigheid van twee getuigen. 
 
 Artikel 975 
 
 1. De uiterste willen in de artikelen 972, 973 en 974 vermeld, 
zullen door de erflaters, alsmede door degenen voor wie zij verleden 
zijn en ten minste door een der getuigen ondertekend moeten worden. 
 2. Indien de erflater of een der getuigen verklaart, dat hij niet 
schrijven kan of belet wordt te tekenen, zal van die verklaring alsme-
de van de oorzaak van het beletsel, in de akte uitdrukkelijk worden 
melding gemaakt. 
 
 Artikel 976 
 
 Deze uiterste willen zullen krachteloos zijn, indien de erflater 
komt te sterven zes maanden nadat de oorzaak, waarom dezelve in die 
vorm zijn gemaakt, heeft opgehouden. 
 
 Artikel 977 
 
 In de gevallen bij de artikelen 972, 973 en 974 voorzien, kunnen 
de daarbij vermelde personen beschikken bij een onderhands stuk, mits 
hetzelve geheel door de hand des erflaters zij geschreven, gedagtekend 
en ondertekend. 
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 Artikel 978 
 
 Zodanige uiterste wil zal krachteloos zijn, indien de erflater is 
overleden drie maanden nadat de oorzaak, in de artikelen 972, 973 en 
974 vermeld, heeft opgehouden, ten ware dat stuk bij een notaris mocht 
zijn in bewaring gegeven, op de wijze als bij artikel 958 is voorge-
schreven. 
 
 Artikel 979 
 
 De formaliteiten waaraan de onderscheide uiterste willen volgens 
de bepalingen van deze afdeling onderworpen zijn, moeten worden in 
acht genomen op straffe van nietigheid. 
 
 VIJFDE AFDELING 
 
 Van de erfstellingen 
 
 Artikel 980 
 
 Erfstelling is een uiterste wilsbeschikking waarbij de erflater 
aan een of meer personen de goederen geeft, welke hij bij zijn over-
lijden zal nalaten, hetzij in het geheel hetzij voor een gedeelte, zo-
als de helft, een derde. 
 
 Artikel 981 
 
 1. Bij het overlijden van de erflater treden van rechtswege in 
het bezit van de nagelaten goederen, zowel de bij uiterste wil benoem-
de erfgenamen als degenen aan wie de wet een gedeelte in de nalaten-
schap toe Kent. 
 2. De artikelen 862 en 863 zijn op hen toepasselijk. 
 
 Artikel 982 
 
 Indien er geschil ontstaat, wie erfgenaam en alzo tot het bezit 
bevoegd is, kan de rechter bevelen, dat de goederen onder gerechtelij-
ke bewaring zullen worden gesteld. 
 
 ZESDE AFDELING 
 
 Van legaten 
 
 Artikel 983 
 
 Een legaat is een bijzondere beschikking waarbij de erflater aan 
een of meer personen zekere bepaalde goederen geeft of wel alle zijn 
goederen van een zekere soort, als bij voorbeeld alle zijn roerende of 
onroerende goederen of het vruchtgebruik van alle of van een gedeelte 
zijner goederen. 
 
 Artikel 984 
 
 Alle zuivere en onvoorwaardelijke legaten geven van de dag van 
het overlijden van de erflater af aan de legataris het recht om de ge-
legateerde zaak te vorderen, welk recht op zijn erfgenamen of recht-
verkrijgenden overgaat. 
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 Artikel 985 
 
 1. De legataris zal de afgifte van de gelegateerde zaak aan de 
erfgenamen of legatarissen, die daarmede belast zijn, moeten vragen. 
 2. Hij heeft het recht op de vruchten of interest en van de dag 
van het overlijden van de erflater af,indien de eis tot afgifte binnen 
het jaar is gedaan of indien die afgifte binnen hetzelfde tijdvak 
vrijwillig heeft plaats gehad. Indien die eis later geschiedt, heeft 
hij slechts recht op de vruchten en de interest en, te rekenen van de 
dag dat de eis gedaan is. 
 3. Op het legaat van een geldsom is niet het tweede lid, doch ar-
tikel 1267 van toepassing. 
 
 Artikel 986 
 (vervallen) 
 
 Artikel 987 
 
 De belastingen welke, onder welke benaming ook, op legaten ten 
behoeve van het Land gelegd zijn, komen ten taste van de legataris, 
tenzij de erflater het tegendeel hebbe bevolen. 
 
 Artikel 988 
 
 Indien de erflater aan onderscheidene legatarissen de voldoening 
van een last heeft opgelegd, zijn zij daartoe gehouden, elk in evenre-
digheid van de hoegrootheid van zijn legaat, tenzij de erflater daar-
omtrent anders mocht hebben beschikt. 
 
 Artikel 989 
 
 De gelegateerde zaak zal worden uitgekeerd met al hetgeen daartoe 
behoort, en in de staat waarin zij zich op de dag van het overlijden 
van de erflater bevindt. 
 
 Artikel 990 
 
 1. Hetgeen echter de erflater na het legateren van enig onroerend 
goed tot vergroting van hetzelve aangekocht of verkregen heeft, is, Al 
ware het ook daaraan grenzende, niet in het legaat begrepen, tenzij de 
erflater anders hadde bevolen. 
 2. De verbeteringen, verfraaiingen of nieuwe opbouwingen op de 
gelegateerde grond door de erflater gemaakt of de vergroting van de 
omtrek van een ingesloten grond, zullen zonder nieuwe beschikking ge-
rekend worden een gedeelte van het legaat uitte maken. 
 
 Artikel 991 
 
 1. Indien voor of na het maken van de uiterste wil de gelegateer-
de zaak voor een schuld van de nalatenschap of ook voor de schuld van 
een derde bij hypotheek verbonden of met een vruchtgebruik belast is, 
is degene die het legaat moet uitkeren, niet gehouden om het goed van 
dat verband te ontheffen, ten ware hij bij een uitdrukkelijke beschik-
king van de erflater belast zij zulks te doen. 
 2. Indien echter de legataris de gehypothekeerde schuld mocht 
hebben voldaan, zal hij deswege een verhaal hebben op de erfgenamen 
overeenkomstig artikel 1132. 
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 Artikel 992 
 
 Wanneer de erflater enig bepaald goed van een ander gelegateerd 
heeft, zal dit legaat nietig zijn, hetzij de erflater al dan niet ge-
weten hebbe, dat dit goed hem niet toebehoorde. 
 
 Artikel 993 
 
 De bepaling van artikel 992 belet echter niet, dat aan de erfge-
naam of legataris als voorwaarde de verplichting kan worden opgelegd 
om aan derden zekere uitkeringen uit zijn eigen goederen te doen of 
schulden kwijt te schelden. 
  
 Artikel 994 
 
 Legaten van onbepaalde zaken, doch van een zeker geslacht, zijn 
bestaanbaar, hetzij de erflater zodanige zaken hebbe nagelaten of 
niet. 
 
 Artikel 995 
 
 Wanneer het legaat in een onbepaalde zaak bestaat,is de erfgenaam 
niet verplicht de beste soort te geven, maar hij kan ook met het afge-
ven der slechtste niet volstaan. 
 
 Artikel 996 
 
 Indien blotelijk de vruchten of inkomsten zijn gelegateerd, zon-
der dat de erflater het woord vruchtgebruik of gebruik heeft gebezigd, 
blijft het goed onder beheer van de erfgenaam, die verplicht is de 
vruchten en inkomsten aan de legataris uit te keren. 
 
 Artikel 997 
 
 Een legaat aan een schuldeiser gemaakt, wordt niet gerekend tot 
afdoening der schuld te zijn nagelaten, zomin als een legaat, aan 
dienstboden gemaakt, kan geacht worden tot betaling van verdiend loon 
gegeven te zijn. 
 
 Artikel 998 
 
 Wanneer de nalatenschap niet voor het geheel of een gedeelte is 
aanvaard of wanneer dezelve is aanvaard onder het voorrecht van boe-
delbeschrijving en de nagelaten goederen niet voldoende zijn om de le-
gaten in hun geheel te voldoen, zullen al de legaten in evenredigheid 
van hun hoegrootheid worden verminderd, ten ware de erflater daarom-
trent anders mocht hebben beschikt. 
 
 ZEVENDE AFDELING 
 

Van de geoorloofde erfstellingen over de hand ten behoeve van 
kleinkinderen en afstammelingen van broeders en zusters 

 
 Artikel 999 
 
 1. De goederen waarover ouders het recht van beschikking hebben, 
kunnen door hen bij uiterste wil geheel of gedeeltelijk worden gegeven 
aan een of meer van hun kinderen, met last om die goederen uitte ke-
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ren, zowel aan derzelver kinderen die reeds geboren zijn als aan die 
welke nog geboren zullen worden. 
 2. In geval van vooroverlijden van een kind zal dezelfde beschik-
king kunnen worden gemaakt ten voordele van een of meer kleinkinderen, 
met last om de goederen aan hun kinderen welke reeds geboren zijn en 
nog geboren zullen worden, uit te keren. 
 
 Artikel 1000 

 
 1. Insgelijks zal de uiterste wilsbeschikking bestaanbaar zijn 
ten voordele van een of meer broeders of zusters van de erflater, voor 
het geheel of een gedeelte der goederen, die bij de wet niet buiten 
beschikking gehouden zijn, onder de last om de goederen uitte keren, 
zowel aan de kinderen van zijn voorzeide broeders en zusters welke 
reeds geboren zijn als aan die welke nog geboren zullen worden. 
 2. Dezelfde beschikking kan worden gemaakt ten voordele van een 
of meer kinderen van vooroverleden broeders of zusters, onder de last 
om de goederen uitte keren, zowel aan derzelver kinderen die reeds ge-
boren zijn als aan die welke nog geboren zullen worden. 
 
 Artikel 1001 
 
 1. Indien de bezwaarde erfgenaam sterft, met achterlating van 
kinderen in de eerste graad en afkomelingen van een vooroverleden 
kind, zullen deze laatsten bij plaatsvervulling het aandeel van het 
vooroverleden kind genie ten. 
 2. Hetzelfde zal plaats hebben, indien, al de kinderen in de eer-
ste graad vooroverleden zijnde, degene die met de over gave belast is, 
niet dan kleinkinderen nalaat. 
 
 Artikel 1002 
 
 De beschikkingen, bij de artikelen 999 en 1000 toegelaten, zullen 
niet anders gelden dan voor zover de erfstelling over de hand slechts 
zal zijn gemaakt voor een graad en ten voordele van al de kinderen van 
de bezwaarde persoon die reeds geboren zijn en nog geboren zullen wor-
den, zonder uitzondering of voorrang van ouderdom of kunne. 
 
 Artikel 1003 
 
 1. De rechten van de bij erfstelling over de hand geroepen erfge-
namen nemen aanvang op het tijdstip dat het genot van de bezwaarde op-
houdt. 
 2. De vrijwillige afstand van het genot ten voordele van de ver-
wachters gedaan, zal geen nadeel kunnen toebrengen aan de schuldeisers 
van de bezwaarde persoon wiens schuldvorderingen  ouder dan deze af-
stand zijn, noch aan de kinderen die na die afstand mochten geboren 
worden. 
 
 Artikel 1004 
 
 1. Hij die de volgens de voorgaande artikelen geoorloofde be-
schikkingen maakt, mag bij uiterste wil of bij een latere notariële 
akte het goed zelf gedurende de tijd van het bezwaar onder het beheer 
stellen van een of meer bewindvoerders. 
 2. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 816, van het eer-
ste en tweede lid van artikel 817, en van artikel 818 op de bewind-
voerders toepasselijk. Zij mogen loon voor hun moeite in rekening 
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brengen, in de gevallen en op de wijze als ten aanzien der uitvoerders 
van uiterste willen bij de Dertiende Titel is bepaald. 
 
 Artikel 1005 
 
 Bij overlijden of bij gebreke van de gestelde bewindvoerder be-
noemt de rechter in eerste aanleg op verzoek van de bezwaarden of van 
andere belanghebbenden of ook op vordering van het openbaar mi-
nisterie, een andere in de plaats van de ontbrekenden. 
 
 Artikel 1006 
 
 1. Binnen een maand na het overlijden van degene die onder de 
last van uitkering over de goederen beschikt heeft, zal op verzoek van 
de gestelde bewindvoerder, van de belanghebbende of van het openbaar 
ministerie een boedelbeschrijving worden gemaakt van al de goederen 
die de nalatenschap uitmaken. 
 2. Indien het gemaakte slechts in een legaat bestaat, zal er een 
bijzondere lijst worden gemaakt van al de daaronder begrepen voorwer-
pen. 
 3. Deze boedelbeschrijving of lijst zal de begroting der roerende 
goederen bevatten. 
 
 Artikel 1007 
 
 1. De boedelbeschrijving of lijst zal gemaakt worden in tegen-
woordigheid van de benoemde bewindvoerder en ander belanghebbenden, of 
dezen behoorlijk zijnde opgeroepen. 
 2. Indien deze bij de boedelbeschrijving tegenwoordig zijn, kan 
dezelve onder de hand geschieden;in welk geval dat stuk binnen de tijd 
van veertien dagen na het voleindigen van de boedelbeschrijving ter 
griffie van het gerecht in eerste aanleg moet worden overgebracht. 
 3. De kosten daarop vallende komen ten taste der goederen in de 
beschikking over de hand begrepen. 
  
 Artikel 1008 
 
 Indien de erflater geen bewindvoerder heeft benoemd, worden de 
goederen door de bezwaarde erfgenaam beheerd en is deze verplicht ze-
kerheid te stellen voor de bewaring, het behoorlijk gebruik en de we-
deroplevering der goederen, ten ware de erflater hem uitdrukkelijk van 
alle verplichting tot het stellen van zekerheid hadde vrijgesteld. 
 
 Artikel 1009 
 
 De bezwaarde erfgenaam die, in het geval van artikel 1008, geen 
zekerheid kan stellen, moet gedogen, dat de goederen op verzoek van 
belanghebbenden of op de vordering van het openbaar ministerie worden 
gesteld onder het beheer van een bewindvoerder, door de rechter in 
eerste aanleg te benoemen, te wiens aanzien zullen gelden al de rech-
ten en verplichtingen ten opzichte van voogden over minderjarigen 
vastgesteld. De slotbepaling van artikel 1004 is ook op deze bewind-
voerders toepasselijk. 
 
 Artikel 1010 
 
 De bezwaarde erfgenaam die zelf het beheer heeft, moet het be-
zwaarde goed als een goed huisvader gebruiken en staat daaromtrent, 
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alsmede ten aanzien van het dragen van kosten en last en, en het doen 
van reparatiën, gelijk met een vruchtgebruiker. 
 
 Artikel 1011 
 
 1. De onroerende goederen, alsmede de renten en schuldvorderin-
gen, mogen niet worden vervreemd of bezwaard dan op verlof van de 
rechter in eerste aanleg na verhoor van de verwachter. 
 2. Dat verlof kan alleen verleend worden in geval van volstrekte 
noodzakelijkheid of van blijkbaar voordeel, zowel van de verwachter 
als van de bezwaarde erfgenamen, en in geval van vervreemding tegen 
zekerheid van wederbelegging onder het fideicommissair verband, indien 
de bezwaarde het goed zelf beheert. 
 3. Indien de goederen onder bewind zijn gesteld, zijn de bewind-
voerders verplicht de opbrengst te beleggen, op de voet als ten aan-
zien van voogden is voorgeschreven. 
 
 Artikel 1012 
 
 De erfstellingen over de hand welke bij deze afdeling zijn geoor-
loofd, kunnen zelfs door geen minderjarigen aan derden worden te-
gengeworpen, indien zij niet zijn openbaar gemaakt, te weten: wat de 
onroerende goederen betreft, door overschrijving in de daartoe be-
stemde registers; en, voor zoveel gehypothekeerde schuldvorderingen 
aangaat, door een inschrijving op de goederen welke voor die schuld-
vorderingen verbonden zijn of door een te doene vermelding terzijde 
der reeds bestaande inschrijvingen. 
 
 Artikel 1013 
 
 De wettelijke of bij uiterste wil geroepen erfgenamen van degene 
die de erfstellingen over de hand heeft gemaakt, zullen in geen geval 
aan de verwachters het gebrek van overschrijving, inschrijving of ver-
melding, bij artikel 1012 bevolen, kunnen tegenwerpen. 
 
 Artikel 1014 
 
 1. De bewindvoerders zijn verplicht voor de overschrijving, in-
schrijving of vermelding, bij artikel 1012 bevolen, te waken op straf-
fe van vergoeding van kosten, schade en interest en. 
 2. Alle belanghebbenden hebben het recht te vorderen, dat aan de 
gezegde voorschriften worde voldaan. 
  
 ACHTSTE AFDELING 
 
Van de erfstellingen over de hand in hetgeen de erfgenaam of legataris 
onvervreemd en onverteerd zal nalaten 
 
 Artikel 1015 
 
 In geval van erfstelling of van legaat, op de voet als bij arti-
kel 908 is vermeld, is de bezwaarde erfgenaam of legataris bevoegd om 
het aan hem gemaakte te vervreemden en te verteren en zelfs bij schen-
king onder de levenden daarover te beschikken, tenzij dit laatste door 
de erflater voor het geheel of ten dele mocht zijn verboden. 
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 Artikel 1016 
 
 De verplichting tot het maken van een boedelbeschrijving of 
lijst, na het overlijden van de erflater, en tot het overbrengen 
van die stukken ter griffie van het gerecht in eerste aanleg, bij de 
artikelen 1006 en 1007 voorgeschreven, is ook toepasselijk op de be-
zwaarde erfgenaam of legataris, van welke bij deze afdeling wordt ge-
handeld; doch hij is niet gehouden om enige zekerheid te stellen. 
 
 Artikel 1017 
 
 1. Na het overlijden van de bezwaarde erfgenaam of legataris 
heeft de verwachter het recht om de dadelijke afgifte te vorderen van 
hetgeen van de erfenis of van het legaat in natura mocht zijn overge-
bleven. 
 2. Ten aanzien van de gerede penning en of van de opbrengst der 
vervreemde voorwerpen kan uit aantekeningen van de bezwaarde erfgenaam 
of legataris, uit huiselijke papieren of door alle andere be-
wijsmiddelen worden opgemaakt, of en in hoeverre er iets van de er-
fenis of van het legaat is overgebleven. 
 
 NEGENDE AFDELING 
 

Van het herroepen van uiterste wilsbeschikkingen en  
het vervallen van dezelve 

 
 Artikel 1018 
 
 Een uiterste wil kan noch in zijn geheel noch ten dele herroepen 
worden dan bij een latere uiterste wilsbeschikking of bij een bij-
zondere notariële akte waarbij de erflater de gehele of gedeeltelijke 
in trekking van zijn vroegere uiterste wil te kennen geeft, on-
verminderd de bepaling van artikel 960. 
 
 Artikel 1019 
 
 Indien een latere uiterste wil, welke de uitdrukkelijke  herroe-
ping van de vorige bevat, niet is voorzien van de formaliteiten welke 
tot de deugdelijkheid van een uiterste wil worden vereist, maar wel 
van die welke gevorderd worden tot de deugdelijkheid van een notariële 
akte, zullen de vroegere beschikkingen welke in de latere akte mochten 
zijn herhaald, niet als herroepen worden beschouwd. 
 
 Artikel 1020 
 
 1. Een latere uiterste wil waarbij de voorgaande niet op een uit-
drukkelijke wijze herroepen wordt, vernietigt alleen de beschikkingen 
in die vroegere uiterste wil vervat, welke met de nieuwe beschikkingen 
niet zijn overeen te brengen of daarmede strijden. 
 2. De bepaling van dit artikel is niet toepasselijk, wanneer de 
latere uiterste wil nietig is uit hoofde van gebrek in de vorm, Al wa-
re dezelve ook geldig als notariële akte. 
 
 Artikel 1021 
 
 De herroeping, hetzij uitdrukkelijk hetzij stilzwijgend, bij een 
latere uiterste wil gedaan, zal volkomen van kracht zijn, of schoon 
die nieuwe akte buiten gevolg blijve door de onbevoegdheid van de ge-
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stelde erfgenaam of legataris of door hun weigering om de erfenis te 
aanvaarden. 
 
 Artikel 1022 
 
 Alle vervreemding, zelfs bij verkoop met vermogen van wederinkoop 
of bij verruiling, welke de erflater van het gelegateerde goed geheel 
of gedeeltelijk doet, zal de herroeping van het legaat, ten aanzien 
van al wat vervreemd of verruild is, met zich brengen, ten ware het 
vervreemde goed in des erflaters boedel mocht zijn teruggekeerd. 
 
 Artikel 1023 
 
 Alle beschikking bij uiterste wil gedaan onder een voorwaarde, 
van een onzekere gebeurtenis afhangende, en van zodanige aard, dat de 
erflater gerekend moet worden aan het al of niet voorvallen van die 
gebeurtenis de uitvoering zijner beschikking verbonden te hebben, zal 
vervallen, indien de gestelde erfgenaam of legataris voor de vervul-
ling der voorwaarde komt te overlijden. 
 
 Artikel 1024 
 
 Wanneer de voorwaarde, volgens de bedoeling van de erflater, al-
leen de uitvoering der beschikking opschort, belet zulks niet, dat de 
gestelde erfgenaam of legataris een verkregen recht hebbe, hetwelk hij 
aan zijn erfgenamen overdraagt. 
 
 Artikel 1025 
 
 1. Een legaat vervalt, wanneer het gelegateerde goed bij het le-
ven van de erflater geheel is te niet gegaan. 
 2. Hetzelfde heeft ook plaats, indien het goed na zijn dood zon-
der toedoen of schuld van de erfgenaam of van andere personen, door 
welke het legaat verschuldigd is, te niet is gegaan, ofschoon deze 
mochten hebben verzuimd dat goed op zijn tijd uitte keren, wanneer 
het, in handen van de legataris geweest zijnde, eveneens zoude zijn te 
niet gegaan. 
 
 Artikel 1026 
 
 Een legaat van een rente, inschuld of andere schuldvordering op 
een derde vervalt ten aanzien van hetgeen gedurende het leven van de 
erflater daarop mocht zijn betaald. 
 
 Artikel 1027 
 
 1. Een beschikking, bij uiterste wil gedaan, vervalt, wanneer de 
gestelde erfgenaam of legataris de erfenis of het legaat verwerpt of 
onbekwaam bevonden wordt om dezelve te genieten. 
 2. Indien bij de beschikking voordelen aan derden waren gemaakt, 
zullen dezelve in dat geval niet vervallen, maar zal degene aan wie de 
erfenis of het legaat opkomt, daarmede belast blijven, behoudens ech-
ter de bevoegdheid van deze om van de erfenis of van het legaat gaaf 
en onvoorwaardelijk afstand te doen ten behoeve van degene aan wie de 
voordelen waren besproken. 
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 Artikel 1028 
 
 1. Er zal aanwas plaats hebben ten voordele van de gestelde erf-
genaam of legatarissen, ingeval de erfstelling of het legaat aan ver-
scheidene personen gezamenlijk gemaakt is en de beschikking ten op-
zichte van enigen der medeërfgenamen of medelegatarissen geen gevolg 
kan hebben. 
 2. De erfstelling of het legaat zal geacht worden gezamenlijk ge-
maakt te zijn, wanneer het gemaakt is bij een en dezelfde beschikking 
en de erflater niet aan elk der medeërfgenamen of medelegatarissen 
zijn bepaald aandeel in het goed heeft aangewezen, zoals de helft, een 
derde deel, enzovoorts. 
 3. De uitdrukking voor gelijke aandelen of gedeelten wordt niet 
geacht een aanwijzing te zijn van een zodanig bepaald aandeel, als 
waarvan in dit artikel gesproken wordt. 
 
 Artikel 1029 
 
 Voorts zal de erflater mede geacht worden gezamenlijk gelegateerd 
te hebben, wanneer een zaak die zonder schade te lijden niet voor ver-
deling vatbaar is, bij dezelfde akte aan onderscheidene personen, al 
ware het ook afzonderlijk, is gemaakt geworden. 
 
 Artikel 1030 
 
 1. De vervallenverklaring van uiterste wilsbeschikkingen kan na 
de dood des erflaters worden gevraagd, ter zake van het niet ten uit-
voer brengen der voorwaarden. 
 2. In dit geval zullen zij te wier behoeve de vervallenverklaring 
zal zijn gedaan, de goederen terugnemen vrij van alle lasten en hy-
potheken, welke de vervallenverklaarde erfgenaam of legataris daarop 
mocht hebben gelegd. 
 3. Zij zullen zelfs tegen derde houders der onroerende goederen 
dezelfde rechten als tegen de benoemde erfgenaam of legataris kunnen 
uitoefenen. 
 
 DERTIENDE TITEL 
 

Van uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen 
en van bewindvoerders 

 
 Artikel 1031 
 
 1. Een erflater mag, hetzij bij uiterste wil hetzij bij  zodanige 
onderhandse akte als bij artikel 961 vermeld is, hetzij bij een bij-
zondere notariële akte, een of meer uitvoerders van zijn uiterste 
wilsbeschikking aanstellen. 
 2. Hij kan ook verscheidene personen benoemen, ten einde bij ont-
stentenis elkander als uitvoerders op te volgen. 
 
 Artikel 1032 
 
 Minderjarigen, zelfs wanneer deze handlichting hebben bekomen, 
onder curatele gestelde personen en al degenen die onbevoegd zijn om 
verbintenissen aan te gaan, mogen geen uitvoerders van uiterste wils-
beschikkingen zijn. 
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 Artikel 1033 
 
 1. Aan de uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen kan door de 
erflater de bezitneming van al de goederen der nalatenschap of van een 
bepaald gedeelte daarvan worden gegeven. 
 2. In het eerste geval strekt zich die bezitneming uit, zowel tot 
de onroerende als tot de roerende zaken. 
 3. Het bezit zal van rechtswege niet langer duren dan een jaar, 
te rekenen van de dag waarop de uitvoerders zich in het bezit hebben 
kunnen stellen. 
 
 Artikel 1034 
 
 Indien al de erfgenamen het daaromtrent eens zijn, kunnen zij het 
bezit doen ophouden, mits zij de uitvoerders der uiterste wilsbe-
schikking in staat stellen tot de betaling of afgifte der zuivere en 
onvoorwaardelijke legaten of doen blijken dat die legaten reeds zijn 
voldaan. 
 
 Artikel 1035 
 
 De uitvoerders van een uiterste wilsbeschikking moeten de nala-
tenschap doen verzegelen,indien er minderjarige of onder curatele ge-
stelde erfgenamen zijn, welke op het overlijden van de erflater van 
geen voogden en curators zijn voorzien, of zodanige erfgenamen, welke 
noch in persoon noch bij gemachtigden tegenwoordig zijn. 
 
 Artikel 1036 
 
 Zij moeten een boedelbeschrijving doen opmaken van de goederen 
der nalatenschap in tegenwoordigheid of na bij behoorlijk exploit ge-
dane oproeping der erfgenamen welke zich in Aruba bevinden. 
 
 Artikel 1037 
 
 Zij dragen zorg dat des overledenens uiterste wil worde tenuit-
voergelegd en zij kunnen in geval van geschil in rechten optreden om 
de geldigheid van de uiterste wil staande te houden. 
 
 Artikel 1038 
 
 1. Indien de vereiste penningen niet voorhanden zijn tot het uit-
keren der legaten, hebben de uitvoerders de bevoegdheid om de roerende 
goederen des boedels en desnoods ook een of meer der vaste goederen, 
doch de laatstgemelde niet anders dan met toestemming der erfgenamen 
of bij gebreke daarvan met verlof van de rechter in eerste aanleg, in 
het openbaar en volgens de gebruiken 
der plaats te doen verkopen; alles ten ware de erfgenamen mochten 
goedvinden om het nodige voorschot van penningen te doen. 
 2. De verkoop zal ook onder de hand kunnen geschieden, indien al 
de erfgenamen het daaromtrent zijn eens geworden, behoudens de bepa-
lingen ten opzichte van minderjarigen en onder curatele gestelde per-
sonen. 
 
 Artikel 1039 
 
 1. De uitvoerders zijn bevoegd in het openbaar en met inachtne-
ming der plaatselijke gebruiken zodanige roerende goederen te verko-
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pen, die aan bederf onderhevig zijn of uit anderen hoofde niet zonder 
schade voor de boedel kunnen worden aangehouden. 
 2. De onderhandse verkoop van die goederen kan alleen geschieden 
in het geval bij het tweede lid van artikel 1038  omschreven. 
 
 Artikel 1040 
 
 De uitvoerders die het bezit van de nalatenschap hebben, zijn be-
voegd om zelfs in rechten de schulden in te vorderen, welke gedurende 
dat bezit vervallen en opeisbaar zijn. 
 
 Artikel 1041 
 
 Zij hebben geen bevoegdheid om de goederen der nalatenschap te 
verkopen ten einde dezelve in staat van scheiding en deling te bren-
gen, maar zijn verplicht om bij het eindigen van hun beheer aan de be-
langhebbenden rekening en verantwoording te doen met uitkering van al 
de goederen en effecten des boedels, benevens het slot der rekening, 
ten einde tussen de erfgenamen gescheiden en gedeeld te worden. In het 
maken der scheiding moeten zij de erfgenamen behulpzaam zijn, indien 
dezen zulks vorderen. 
 
 Artikel 1042 
 
 De macht van de uitvoerder eens uitersten wils gaat niet tot zijn 
erfgenamen over. 
 
 Artikel 1043 
 
 Indien er verscheidene uitvoerders van een uiterste wilsbeschik-
king zijn, die deze last aangenomen hebben, kan een van hun bij ge-
breke van de andere alleen werkzaam zijn en zij zijn ieder voor het 
geheel ter zake van hun beheer aansprakelijk, ten ware de erflater hun 
werkzaamheden mocht verdeeld hebben en dat ieder van hun zich binnen 
de kring der hem opgedragen bemoeienissen hebbe gehouden. 
 
 Artikel 1044 
 
 De onkosten door de uitvoerder van een uiterste wilsbeschikking 
gemaakt voor de verzegeling, de boedelbeschrijving, de rekening en 
verantwoording en de overige tot zijn werkzaamheden betrekkelijke za-
ken komen ten laste der nalatenschap. 
 
 Artikel 1045 
 
 Elke bepaling waarbij de erflater bevolen heeft, dat de uitvoer-
der zijns uitersten wils van het opmaken van een boedelbeschrijving of 
van het afleggen van rekening en verantwoording zal zijn ontheven is 
van rechtswege nietig. 
 
 Artikel 1046 
 
 1. Onverminderd het reeds bepaalde voor het geval van vruchtge-
bruik, van erfstellingen over de hand en van minderjarigen en onder 
curatele gestelden mag de erflater bij uiterste wil of bij bijzondere 
notariële akte een of meer bewindvoerders aanstellen ten einde de goe-
deren, aan zijn erfgenamen of legatarissen nagelaten, gedurende der-
zelver leven of gedurende een bepaalde tijd te beheren, mits hierdoor 
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geen inbreuk worde gemaakt op de vrije uitkering van het wettelijk 
aandeel der erfgenamen. 
 2. De bepalingen van artikel 1043 zijn op dit geval toepasselijk. 
 
 Artikel 1047 
 
 Indien de erflater geen personen heeft aangewezen, welke in de 
plaats van de ontbrekende bewindvoerders zullen optreden, wordt daarin 
door de rechter in eerste aanleg voorzien. 
 
 Artikel 1048 
 
 1. Niemand is gehouden de last van uitvoerder van een uiterste 
wilsbeschikking of van bewindvoerder van een erfenis of eens legaats 
aan te nemen, doch hij die zodanige last heeft aanvaard, is verplicht 
dezelve te voleindigen. 
 2. Indien de erflater aan de uitvoerder voor de waarneming zijner 
werkzaamheden geen bepaalde beloning heeft toegekend of geen bijzonder 
legaat daarvoor aan dezelve gemaakt heeft, is laatstgemelde voor zich 
of, meer dan een uitvoerder benoemd zijnde, zijn zij bevoegd voor hen 
tezamen het loon in rekening te brengen, hetwelk bij artikel 516 aan 
bewindvoerders van goederen van afwezigen is toegekend. 
 
 Artikel 1049 
 
 De uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen, mitsgaders de be-
windvoerders bij artikel 1046 vermeld, kunnen om dezelfde redenen als 
de voogden worden afgezet. 
 
 VEERTIENDE TITEL 
 
Van het recht van beraad en het voorrecht van boedelbeschrijving 

 
 Artikel 1050 
 
 1. Alle personen aan welke een erfenis is opgekomen en die ver-
kiezen mochten om de gesteldheid der nalatenschap te onderzoeken 
ten einde te kunnen beoordelen of het van belang is dezelve, hetzij 
zuiver hetzij onder het voorrecht van boedelbeschrijving, te aan-
vaarden of wel te verwerpen, zullen het recht hebben om zich te be-
raden en daarvan een verklaring moeten afleggen ter griffie van het 
gerecht in eerste aanleg; zullende die verklaring in het daartoe be-
stemde register worden ingeschreven. 
 2. Een authentiek afschrift der opgemaakte akte wordt door de 
rechter in eerste aanleg, zodra mogelijk, opgezonden naar de griffier 
van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen 
en Aruba. 
 Artikel 1051 
 
 1. Aan de erfgenaam wordt, te rekenen van de dag der afgelegde 
verklaring, een tijdvak van vier maanden vergund ten einde de boedel 
te doen beschrijven en zich te beraden. 
 2. Niettemin is de rechter in eerste aanleg bevoegd om, wanneer 
de erfgenaam in rechten vervolgd wordt, uit hoofde van dringende rede-
nen de hierboven bepaalde termijn te verlengen. 
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 Artikel 1052 
 
 1. Gedurende de voorgeschreven termijn kan de erfgenaam die zich 
beraadt, niet worden genoodzaakt de hoedanigheid van erfgenaam aan te 
nemen. Geen rechterlijke veroordeling kan tegen hem worden verkregen 
en de uitvoering van vonnissen die ten koste van de overledene zijn 
uitgesproken, blijft opgeschort. 
 2. Hij is verplicht, evenals een goed huisvader, voor het behoud 
der goederen van de nalatenschap zorg te dragen. 
 
 Artikel 1053 
 
 1. De erfgenaam die zich beraadt, is bevoegd om aan de rechter in 
eerste aanleg verlof te vragen ten einde al zodanige voorwerpen te 
verkopen, welke niet behoeven of niet kunnen worden bewaard, mitsga-
ders om al zulke daden te verrichten, die geen uitstel dulden. 
 2. De wijze van verkoop zal bij het rechterlijk verlof worden be-
paald. 
 
 Artikel 1054 
 
 De rechter in eerste aanleg kan op verzoek der belanghebbende 
partijen al zodanige maatregelen voorschrijven, welke hij mocht nodig 
achten, zowel tot behoud van de goederen der nalatenschap als van de 
belangen van derden. 
 
 Artikel 1055 
 
 1. Na verloop van de termijn bij artikel 1051 bepaald, kan de 
erfgenaam worden genoodzaakt de nalatenschap te verwerpen of dezelve 
te aanvaarden, hetzij zuiver hetzij onder het voorrecht van boedel-
beschrijving. In het laatste geval moet daarvan een verklaring worden 
afgelegd, op dezelfde wijze als bij artikel 1050 is vastgesteld. 
 2. Het bepaalde bij het tweede lid van artikel 1050 is in dit ge-
val mede van toepassing. 
 
 Artikel 1056 
 
 Zelfs na verloop van de termijn behoudt de erfgenaam het vermogen 
om de boedel te doen beschrijven en dezelve onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving te aanvaarden, tenzij hij zich als zuiver erfgenaam 
hebbe gedragen. 
 
 Artikel 1057 
 
 De erfgenaam verliest het voorrecht van boedelbeschrijving en 
wordt als zuiver erfgenaam beschouwd: 
a. indien hij willens en wetens en te kwader trouw enige goederen, tot 

de nalatenschap behorende, niet op de boedelbeschrijving heeft ge-
bracht; 

b. indien hij zich aan verduistering van goederen, tot de erfenis be-
horende, heeft schuldig gemaakt. 
 

 Artikel 1058 
 
 Het voorrecht van boedelbeschrijving heeft ten gevolge: 
a. dat de erfgenaam niet verder tot de betaling der schulden en lasten 

der nalatenschap gehouden is dan ten belope der waarde van de goe-
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deren welke dezelve bevat, en zelfs dat hij zich van die betaling 
kan ontslaan door al de goederen, tot de nalatenschap behorende, 
aan de beschikking der schuldeisers en legatarissen over te laten; 

b. dat de eigene goederen van de erfgenaam niet met die der nalaten-
schap worden vermengd en dat hij het recht behoudt om zijn eigen 
inschulden tegen de nalatenschap te doen gelden. 
 

 Artikel 1059 
 
 De erfgenaam die de nalatenschap onder het voorrecht van boe-
delbeschrijving heeft aanvaard, is verplicht de daartoe behorende goe-
deren als een goed huisvader te besturen en de nalatenschap zodra mo-
gelijk tot effenheid te brengen; hij is aan de schuldeisers en legata-
rissen verantwoording verschuldigd. 
 
 Artikel 1060 
 
 1. Hij vermag de roerende goederen en onroerende goederen der na-
latenschap op geen andere wijze te verkopen dan in het openbaar en 
volgens de gebruiken der plaats. 
 2. Hij is gehouden om in geval van verkoop van onroerende goe-
deren welke met hypotheek belast zijn, de opgekomen hypothekaire 
schuldeisers te voldoen, door middel van overwijzing op de koper van 
het onroerend goed, ten bedrage van hetgeen die schuldeisers te vor-
deren hebben. 
 
 Artikel 1061 
 
 1. Hij is verplicht, indien de schuldeisers of andere belang-
hebbenden zulks vorderen, voldoende zekerheid te stellen voor de waar-
de der roerende goederen in de boedelbeschrijving begrepen en voor dat 
gedeelte van de waarde der onroerende goederen, hetwelk niet aan de 
hypothekaire schuldeisers is overgewezen. 
 2. Indien hij in gebreke blijft deze zekerheid te stellen, zullen 
de roerende goederen worden te gelde gemaakt en zowel de opbrengst 
daarvan, als het niet overgewezen gedeelte der onroerende goederen, in 
handen van een daartoe door de rechter in eerste aanleg te benoemen 
persoon worden gesteld om daaruit de schulden en lasten der nalaten-
schap te voldoen, voor zover het bedrag derzelve nalatenschap toerei-
kend zal zijn. 
 
 Artikel 1062 
 
 Binnen de tijd van drie maanden, te rekenen van het verloop des 
termijns bij artikel 1051 bepaald, zal de erfgenaam verplicht zijn om 
door middel van een aankondiging in een der in Aruba verschijnen de 
nieuwsbladen, als mede door aanplakking aan het gebouw van het gerecht 
in eerste aanleg de onbekende schuldeisers op te roepen, ten einde zo-
wel aan deze als aan degene die bekend zijn, en aan de legatarissen 
dadelijk rekening en verantwoording van zijn beheer af te leggen en 
hun schuldvorderingen en legaten te voldoen, voor zover het bedrag der 
nalatenschap toereikend zal zijn. 
 
 Artikel 1063 
 
 1. Na het aanzuiveren der rekening en verantwoording zal de erf-
genaam aan de schuldeisers welke op dat tijdstip mochten bekend zijn, 
hun vorderingen, hetzij in het geheel hetzij in evenredigheid van het 
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beloop der nalatenschap, moeten voldoen. 
 2. De schuldeisers die na de uitdeling opkomen, zullen naarmate 
dat zij zich aanmelden alleen uit de onverkochte goederen en het over-
schot worden betaald. 
 
 Artikel 1064 
 
 Indien er enig verzet plaats heeft, kunnen de schuldeisers niet 
worden voldaan dan ten gevolge ener rangschikking door de rechter te 
regelen. 
 
 Artikel 1065 
 
 1. De legatarissen kunnen de voldoening van hun legaten niet ei-
sen dan na verloop van de bij artikel 1062 bepaalde termijn, en na de 
uitbetaling waarvan bij artikel 1063 gesproken wordt. 
 2. De schuldeisers die na de voldoening der legaten opkomen, heb-
ben alleen hun verhaal tegen de legatarissen. 
 3. Dat verhaal verjaart door een verloop van drie jaren na de dag 
op welke de uitbetaling aan de legataris heeft plaats gehad. 
 
 Artikel 1066 
 
 1. De erfgenaam die de nalatenschap onder het voorrecht van boe-
delbeschrijving heeft aanvaard, kan niet vroeger in zijn eigen goede-
ren worden aangesproken dan nadat hij, tot het afleggen zijner reke-
ning zijnde aangemaand, mocht zijn in gebreke gebleven aan die ver-
plichting te voldoen. 
 2. Na het aanzuiveren der rekening zijn zijn eigen goederen al-
leen aansprakelijk voor de voldoening der geldsommen welke, van de na-
latenschap afkomstig, in zijn handen zijn gekomen. 
 
 Artikel 1067 
 
 De kosten van verzegeling, van boedelbeschrijving, van het op-
maken der rekening, mitsgaders alle andere die op een wettige wijze 
gemaakt zijn, komen ten laste der nalatenschap. 
 
 Artikel 1068 
 
 De bepalingen van de artikelen 1051, 1057 en volgende zijn ins-
gelijks toepasselijk op erfgenamen die, zonder zich van het recht van 
beraad bediend te hebben, een erfenis onder het voorrecht van boedel-
beschrijving aanvaard hebben, door de verklaring af te leggen bij het 
slot van artikel 1055 vermeld. 
 
 Artikel 1069 
 
 Een bepaling waarbij de erflater zoude hebben verboden om van het 
recht van beraad en van het voorrecht van boedelbeschrijving gebruik 
te maken, is nietig en van onwaarde. 
 
 
 
 
 
 
 



 ************************* 
AB 1989 no. GT 100 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 21 april 2008 
 ************************* 
==================================================================== 
 

 
 188 

 VIJFTIENDE TITEL 
 
 Van het aanvaarden en verwerpen van erfenissen 
 
 EERSTE AFDELING 
 
 Van het aanvaarden van erfenissen 
 
 Artikel 1070 
 
 Een erfenis kan, of zuiver of onder het voorrecht van boedelbe-
schrijving, worden aanvaard. 
 
 Artikel 1071 
 
 Niemand is gehouden een hem opgekomen erfenis te aanvaarden. 
 
 Artikel 1072 
 
 Erfenissen, aan minderjarige en onder curatele gestelde personen 
opgekomen, kunnen niet wettiglijk worden aanvaard dan met inachtneming 
der wetsbepalingen welke die personen betreffen. 
 
 Artikel 1073 
 
 Het aanvaarden ener erfenis heeft een terugwerkende kracht tot op 
de dag waarop dezelve is opengevallen. 
 
 Artikel 1074 
 
 De aanvaarding ener erfenis geschiedt uitdrukkelijk of stil-
zwijgend; dezelve geschiedt uitdrukkelijk, wanneer men in een au-
thentiek of onderhands geschrift de titel of de hoedanigheid van erf-
genaam aanneemt; de aanvaarding geschiedt stilzwijgend, wanneer de 
erfgenaam een daad verricht, welke zijn mening om de erfenis te aan-
vaarden noodzakelijk aan de dag legt en waartoe hij slechts in zijn 
hoedanigheid als erfgenaam zoude zijn bevoegd geweest. 
 
 Artikel 1075 
 
 Al hetgeen tot de begrafenis betrekking heeft, de daden dienende 
alleen tot bewaring, alsook die welke strekken om op de nalatenschap 
toezicht te hebben of dezelve bij voorraad te beheren, worden niet ge-
rekend daden te zijn, welke de stilzwijgende aanvaarding ener erfenis 
kenschetsen. 
 
 Artikel 1076 
 
 1. Indien erfgenamen verschillen omtrent het al of niet aan-
vaarden ener erfenis, kan de een dezelve aanvaarden en de andere die 
verwerpen. 
 2. Indien erfgenamen verschillen omtrent de wijze van aanvaarding 
ener erfenis, wordt dezelve onder voorrecht van boedelbeschrijving 
aanvaard. 
 
 Artikel 1077 
 
 Wanneer iemand aan wie een erfenis is opgekomen, overleden is 
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zonder die verworpen of aanvaard te hebben, zijn deszelfs erfgenamen 
bevoegd de erfenis in zijn plaats te aanvaarden of te verwerpen en de 
bepaling van artikel 1076 is op hen toepasselijk. 
 
 Artikel 1078 
 
 Hij die voor zijn erfdeel een erfenis heeft aanvaard, vermag het 
aandeel niet te verwerpen, hetwelk hem door recht van aanwas is opge-
komen, behalve in het geval bij artikel 1080 voorzien. 
 
 Artikel 1079 
 
 1. Een meerderjarige kan tegen een door hem gedane aanvaarding 
ener erfenis niet in zijn geheel worden hersteld, dan alleen in het 
geval dat die aanvaarding mocht geschied zijn ten gevolge van dwang of 
van een te zijne opzichte gepleegd bedrog. 
 2. Hij kan niet tegen zijn aanvaarding opkomen onder voorgeven 
van daardoor benadeeld te zijn, dan alleen ingeval de erfenis meer dan 
de helft is verminderd ten gevolge der ontdekking van een op het ogen-
blik der aanvaarding onbekende uiterste wilsbeschikking. 
 
 Artikel 1080 
 
 Het aandeel eens erfgenaams die tegen zijn aanvaarding is in zijn 
geheel hersteld, behoort niet door aanwas aan zijn medeërfgenamen, dan 
voor zover zij hetzelve aanvaarden. 
 
 Artikel 1081 
 
 De bevoegdheid om een erfenis te aanvaarden verjaart door het 
verloop van dertig jaren, te rekenen van de dag waarop dezelve is 
opengevallen, mits voor of na verloop van dat tijdvak de nalatenschap 
aanvaard zij door een van degenen die door de wet of door een uiterste 
wil daartoe geroepen zijn, onverminderd echter de rechten van derden 
op de nalatenschap door enige wettige titel verkregen. 
 
 Artikel 1082 
 
 De erfgenaam die de erfenis verworpen heeft, kan dezelve nog aan-
vaarden, zolang zij nog niet door degenen, welke door de wet of door 
een uiterste wil geroepen worden, aanvaard is, behoudens de rechten 
van derden, zoals bij artikel 1081 gezegd is. 
 
 TWEEDE AFDELING 
 
 Van het verwerpen van erfenissen 
 
 Artikel 1083 
 
 Het verwerpen ener erfenis moet uitdrukkelijk geschieden en moet 
plaatshebben door middel ener verklaring, afgelegd ter griffie van het 
gerecht in eerste aanleg. 
 Artikel 1084 
 
 De erfgenaam die de erfenis verwerpt, wordt geacht nooit erfge-
naam geweest te zijn. 
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 Artikel 1085 
 
 Het erfdeel van degene die de erfenis verwerpt, vervalt aan dege-
nen die tot hetzelve zouden zijn geroepen, indien degene die verwerpt, 
bij het overlijden des erflaters niet in leven ware geweest. 
 
 Artikel 1086 
 
 Hij die een erfenis verworpen heeft, kan nimmer bij plaatsver-
vulling vertegenwoordigd worden; indien hij de enige erfgenaam in zijn 
graad is of indien al de erfgenamen de erfenis verwerpen, komen de 
kinderen uit eigen hoofde en erven bij gelijke delen. 
 
 Artikel 1087 
 
 1. De schuldeisers van degene die ten nadele hunner rechten een 
erfenis heeft verworpen, kunnen zich door de rechter in eerste aanleg 
doen machtigen om de nalatenschap in naam van hun schuldenaar, in zijn 
plaats en voor hem te aanvaarden. 
 2. In dat geval wordt de verwerping der erfenis niet verder dan 
ten voordele der schuldeisers en ten belope van hun schuldvorderingen 
vernietigd; dezelve is geenszins nietig ten voordele van de erfgenaam 
die de erfenis heeft verworpen. 
 
 Artikel 1088 
 
 De bevoegdheid om een erfenis te verwerpen kan door geen verja-
ring verloren gaan. 
 
 Artikel 1089 
 
 Men kan, zelfs bij huwelijkse voorwaarden, geen afstand doen van 
de erfenis van iemand die nog in leven is, noch de rechten ver-
vreemden, welke men bij vervolg van tijd op zodanige erfenis mocht 
kunnen verkrijgen. 
 
 Artikel 1090 
 
 Erfgenamen welke goederen, tot een nalatenschap behorende, hebben 
te zoek gemaakt of verborgen gehouden, verliezen de bevoegdheid om de 
erfenis te verwerpen; zij blijven zuivere erfgegenamen, niet-
tegenstaande hun verwerping,zonder dat zij enig deel in het te zoek 
gemaakte of verborgene mogen vorderen. 
  

Artikel 1091 
 
 Niemand kan tegen de verwerping ener nalatenschap worden in zijn 
geheel hersteld, dan ingeval die verwerping heeft plaats gehad ten ge-
volge van bedrog of dwang. 
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 ZESTIENDE TITEL 
 
 Van boedelscheiding 
 
 EERSTE AFDELING 
 
 Van boedelscheiding en haar gevolgen 
 
 Artikel 1092 
 
 1. Niemand is genoodzaakt in een onverdeelde boedel te blijven. 
 2. De boedelscheiding kan, niettegenstaande enig daarmede strij-
dig verbod, te allen tijde worden gevorderd. 
 3. Er mag echter overeengekomen worden om de boedelscheiding ge-
durende een bepaalde tijd niet te doen plaats grijpen. 
 4. Zodanige overeenkomst is slechts voor vijf jaren verbindend, 
maar kan telkens na afloop van de termijn vernieuwd worden. 
 
 Artikel 1093 
 
 1. De schuldeisers van de erflater, mitsgaders de legatarissen, 
zijn bevoegd om zich tegen de boedelscheiding te verzetten. 
 2. De akte van boedelscheiding verleden na zodanig verzet en 
voordat voldaan is hetgeen tijdens het verzet ten behoeve van de 
schuldeiser of legataris verschenen en opvorderbaar was, is nietig ten 
opzichte van zodanige schuldeiser of legataris. 
 
 Artikel 1094 
 
 Tegen de rechtsvordering tot de boedelscheiding kan de verjaring 
alleen worden ingeroepen door de erfgenaam of de medeërfgenaam die af-
zonderlijk, gedurende de tijd tot de verjaring gevorderd, het bezit 
heeft gehad van goederen tot de boedel behorende, doch niet verder dan 
ten aanzien van die goederen. 
 
 Artikel 1095 
 
 Indien al de erfgenamen het vrije beheer over hun goederen hebben 
en tegenwoordig zijn, kan de boedelscheiding plaats hebben op de wijze 
en door middel van zodanige akte als zij goedvinden, behoudens het be-
paalde in het tweede lid van artikel 665. 
 
 Artikel 1096 
 
 Namens hen die het vrije beheer over hun goederen niet bezitten, 
kan de boedelscheiding niet gevorderd worden dan met inachtneming der 
omtrent zodanige personen bij de wet vastgestelde voorschriften. 
 
 Artikel 1097 
 
 1. Indien een of meer der belanghebbenden weigeren of nalatig 
blijven tot de boedelscheiding mede te werken, nadat die bij rech-
terlijk vonnis bevolen is geworden, benoemt de rechter in eerste aan-
leg, indien deze benoeming niet reeds bij het vonnis heeft plaats ge-
had, op het verzoekschrift der meest gerede belanghebbenden, voor de 
weigerachtigen of, voor zover zij tegenstrijdige belangen hebben, voor 
ieder hunner een onzijdig persoon, ten einde als bewindvoerder, op de 
voet van de artikelen 513 tot 516, zodanige erfgenamen bij de boedel-
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scheiding te vertegenwoordigen en hetgeen zij ontvangen te beheren. 
 2. In dat geval, gelijk mede indien zich onder de erfgenamen per-
sonen bevinden, welke het vrije beheer over hun goederen niet bezit-
ten, kan de boedelscheiding niet plaats hebben dan met inachtneming 
der bepalingen vervat in de volgende artikelen en zulks op straffe van 
nietigheid ingeval van overtreding van enige der voorschriften, vervat 
in de artikelen 1098, eerste lid, en 1100. 
 
 Artikel 1098 
 
 1. Bij de boedelscheiding moeten de toeziende voogden en toe-
ziende curators tegenwoordig zijn. 
 2. Indien de rechter in eerste aanleg van oordeel is, dat de 
voogd en de toeziende voogd beiden, of de curator en de toeziende cu-
rator beiden, of de bewindvoerder, een met de door hen vertegen-
woordigde erfgenamen tegenstrijdig belang hebben, worden door hem 
ambtshalve een of meer deelvoogden benoemd om bij de scheiding te wa-
ken voor het belang van de erfgenamen. 
 
 Artikel 1099 
 
 1. Indien er nog geen boedelbeschrijving bestaat, zal die, hetzij 
vooraf bij een afzonderlijke hetzij tegelijk met de boedelscheiding en 
bij een en dezelfde akte worden opgemaakt overeenkomstig de voor-
schriften van de wet. 
 2. Indien echter al de erfgenamen, tijdens het overlijden van de 
erflater tegenwoordig zijnde en het vrije beheer over hun goederen 
hebbende, geen boedelbeschrijving hebben opgemaakt en later voorgeval-
len veranderingen in de staat des boedels de naleving der wetsbepalin-
gen omtrent de boedelbeschrijving onmogelijk maken, vangt de boedel-
scheiding aan met een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de boedel, 
zodanig als die door de erflater is nagelaten, van de daarin sedert 
voorgevallen veranderingen en van deszelfs tegenwoordige staat. De 
deugdelijkheid van die opgave wordt daarbij beëdigd door degene of 
door diegenen, die in het bezit der onverdeelde nalatenschap is of 
zijn gebleven. 
 
 Artikel 1100 
 
 De boedelscheiding wordt verleden bij akte ten overstaan van een 
door partijen verkozen of, in geval van verschil, door de rechter in 
eerste aanleg op het verzoekschrift van de meest gerede belanghebbende 
benoemde notaris, in tegenwoordigheid en onder goedkeuring van de 
rechter in eerste aanleg, die tot bewijs daarvan de akte mede onderte-
kent, zonder daarvan echter een procesverbaal op te maken. 
 
 Artikel 1101 
 
 1. Indien de rechter in eerste aanleg zijn goedkeuring aan de 
ontworpen boedelscheiding weigert en de gezamenlijke erfgenamen en hun 
vertegenwoordigers mochten vermenen, dat die weigering niet gegrond 
is, geeft de rechter in eerste aanleg de redenen zijner weigering op 
en worden dezelve opgenomen in een door de notaris op te maken proces-
verbaal. 
 2. De ontworpen boedelscheiding, door de rechter in eerste aanleg 
en de notaris gewaarmerkt, wordt met een afschrift van dit proces-
verbaal door de notaris ter griffie gebracht. 
 3. Het proces-verbaal van de notaris en de ontworpen boedel-
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scheiding zijn vrij van zegel en registratie. 
 4. De erfgenamen of de meest gereden hunner kunnen hun bezwaren 
bij een met redenen bekleed verzoekschrift inbrengen bij het Gemeen-
schappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Het 
Hof doet daarop, desnoods na verhoor van de rechter in eerste aanleg 
en van partijen, en in allen gevalle van het openbaar ministerie, uit-
spraak in het hoogste ressort. 
 5. In geval van goedkeuring wordt daarna de boedelscheiding ten 
overstaan van de notaris in tegenwoordigheid van de rechter in eerste 
aanleg verleden overeenkomstig het ontwerp hetwelk, na door de presi-
dent en griffier gewaarmerkt te zijn, wordt teruggegeven aan de nota-
ris en door deze aan de minute vastgehecht. 
 
 Artikel 1102 
 
 1. Indien de erfgenamen of een of meer hunner van oordeel zijn, 
dat de onroerende goederen des boedels of sommige daarvan, hetzij in 
het belang van de boedel tot betaling van schulden als anderszins het-
zij om een behoorlijke verdeling te kunnen daarstellen, verkocht beho-
ren te worden,kan de rechter in eerste aanleg na verhoor der andere 
belanghebbenden of dezen behoorlijk opgeroepen zijnde, de verkoop be-
velen overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 567 tot 571 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba, des echter dat, 
indien de verkoop in het openbaar geschiedt, de tegenwoordigheid, im-
mers de behoorlijke oproeping, van toeziende voogden en toeziende cu-
rators wordt gevorderd. 
 2. Indien een der medeërfgenamen een stuk onroerend goed koopt, 
heeft zulks ten zijne opzichte hetzelfde gevolg, alsof hij het bij 
scheiding verkregen had. 
 
 Artikel 1103 
 
 De waardering der op het tijdstip der boedelscheiding in de boe-
del aanwezige goederen geschiedt als volgt: 
a. schuldvorderingen en aandelen in maatschappijen, welke in prijscou-

ranten, op openbaar gezag daargesteld en uitgegeven, vermeld zijn, 
worden volgens die prijscouranten gewaardeerd; 

b. andere roerende goederen tegen de waarden op welke zij bij de boe-
delbeschrijving geschat zijn, ten ware een of meer erfgenamen een 
nadere schatting door een deskundige mochten verlangen; c. onroe-
rende goederen tegen de prijs door drie deskundigen te bepalen. 
 

 Artikel 1104 
 
 1. De deskundigen worden benoemd door de belanghebbenden of, in 
geval van verschil, alsmede wanneer zich onder de erfgenamen personen 
bevinden, die het vrije beheer over hun goederen niet bezitten, door 
de rechter in eerste aanleg. 
 2. De deskundigen worden voor de waardering beëdigd door de rech-
ter in eerste aanleg. 
 3. Indien partijen ten aanzien van onroerende goederen, buiten 
Aruba gelegen, omtrent de deskundigen niet kunnen overeenkomen, be-
paalt de rechter in eerste aanleg hoe die deskundigen benoemd en beë-
digd worden en is ook zelf tot die benoeming en beëdiging bevoegd. 
 
 Artikel 1105 
 
 1. Na de regeling van de inbreng en van hetgeen door de boedel 
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aan een of meer erfgenamen, uit welken hoofden ook, verschuldigd is, 
wordt het overschot van de boedel en het aandeel van iedere erfgenaam 
of staak bepaald. 
 2. Vervolgens wordt, met onderling goedvinden der belanghebben-
den, bij toescheiding aangewezen, welke goederen in ieders aandeel 
vallen en, zo daartoe gronden zijn, welke geldsom wegens een of meer 
aandelen ter gelijkmaking uitbetaald worden. Zo de belanghebbenden 
zich wegens zodanige toescheiding niet kunnen verstaan, worden er zo-
vele kavelingen gemaakt, als er erfgenamen of staken zijn, en bepaalt 
het lot de toedeling der kavelingen. 
 3. De onderverdeling van de aan een staak toebedeelde goederen 
geschiedt op gelijke wijze. 
 
 Artikel 1106 
 
 1. Na de loting zijn de erfgenamen bevoegd tot de ruiling van de 
hun bij het lot toebedeelde kavelingen, mits zulks geschiede voor het 
sluiten der akte van scheiding en daarin worde opgenomen. 
 2. Deze ruiling heeft hetzelfde gevolg, alsof de over en weder 
geruilde goederen waren toegescheiden. 
 3. Een dergelijke ruiling kan op dezelfde wijze en met hetzelfde 
gevolg ook omtrent een gedeelte der toegescheiden goederen plaats heb-
ben tussen erfgenamen welke het vrije beheer over hun goederen bezit-
ten. 
 
 Artikel 1107 
 
 1. De papieren en bewijzen van eigendom, tot de toebedeelde goe-
deren behorende, worden overgegeven aan hem aan wie de goederen zijn 
toebedeeld. 
 2. Indien die stukken betrekking hebben op een aan meer dan een 
erfgenaam toebedeeld goed, verblijven zij bij degenen aan wie het 
voornaamste gedeelte van zodanig goed is toegescheiden, onder ver-
plichting om daarvan aan de medeërfgenamen inzage en zo iemand hunner 
zulks begeert, afschriften of uittreksels ten diens koste te geven. 
 
 Artikel 1108 
 
 De algemene boedelpapieren blijven in bewaring van hem die de 
meerderheid der erfgenamen of in geval van verschil, de rechter in 
eerste aanleg daartoe benoemd heeft, onder gelijke verplichting om in-
zage en uittreksels of afschriften te geven, als bij artikel 1107 is 
bepaald. 
 
 Artikel 1109 
 
 1. Iedere erfgenaam wordt geacht onmiddellijk te zijn opgevolgd 
in de hem toebedeelde of in de door hem bij aankoop krachtens artikel 
1102 verkregen goederen. 
 2. Geen der erfgenamen wordt alzo gerekend immer de eigendom van 
de andere goederen der nalatenschap gehad te hebben. 
 
 Artikel 1110 
 
 1. De medeërfgenamen zijn verplicht, ieder in evenredigheid van 
zijn aandeel, elkander over en weder te vrijwaren tegen alle stoornis 
en uitwinning, welke uiteen oorzaak voor de verdeling ontstaan voort-
komen, mitsgaders voor de gegoedheid van schuldenaren van renten of 
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andere schuldvorderingen. 
 2. De vrijwaring heeft geen plaats, wanneer die bepaaldelijk bij 
een bijzonder en uitdrukkelijk beding in de akte van boedelscheiding 
is uitgesloten. Zij houdt op, wanneer de medeërfgenaam door zijn 
schuld de uitwinning ondergaat. 
 3. De vrijwaring door gegoedheid van schuldenaren van een 
rente of andere schuldvordering des boedels is alleen dan verschul-
digd, wanneer de schuldvordering aan een der erfgenamen voor het volle 
bedrag is toebedeeld en indien door zodanige erfgenamen wordt bewezen, 
dat de schuldenaar reeds tijdens het verlijden der akte van boedel-
scheiding onvermogend was. 
 4. De vordering tot vrijwaring, in het derde lid bedoeld, kan 
niet worden ingesteld na verloop van drie jaren sedert de boedel-
scheiding. 
 
 Artikel 1111 
 
 Indien een of meer der erfgenamen zich buiten staat bevinden om 
hun aandeel in de ter zake van enige vrijwaring aan hun mede 
erfgenamen verschuldigde schadeloosstelling te voldoen, wordt het door 
hem of hen verschuldigde aandeel naar evenredigheid van ieders erfdeel 
omgeslagen over de gewaarborgde en de medeërfgenamen die in staat zijn 
te betalen. 
 
 TWEEDE AFDELING 
 
 Van inbreng 
 
 Artikel 1112 
 
 Onverminderd de verplichting van alle erfgenamen tot voldoening 
aan of verrekening met hun medeërfgenamen van alles wat zij aan de na-
latenschap schuldig zijn, moeten alle schenkingen onder de levenden, 
welke zij van de erflater hebben genoten, worden ingebracht: 
a. door de erfgenamen in de nederdalende linie, hetzij dezelve de na-

latenschap zuiver of onder het voorrecht van boedelbeschrijving 
hebben aanvaard en hetzij dezelve slechts tot het wettelijk erfdeel 
of tot meer zijn geroepen; ten ware de giften met uitdrukkelijke 
vrijstelling van inbreng zijn gedaan of de begiftigden bij een au-
thentieke akte of bij uiterste wil van de verplichting tot inbreng 
zijn ontheven; 

b. door alle andere erfgenamen, hetzij bij versterf hetzij bij ui-
terste wil, doch alleen in het geval dat de erflater of schenker de 
inbreng uitdrukkelijk heeft bevolen of bedongen. 
 

 Artikel 1113 
 
 De erfgenaam die de erfenis verwerpt, is niet gehouden in te 
brengen hetgeen aan hem geschonken is, dan ter aanvulling van zodanig 
gedeelte als waardoor het wettelijk erfdeel zijner medeërfgenamen 
mocht verkort zijn. 
 
 Artikel 1114 
 
 Indien de inbreng meer bedraagt dan het erfdeel, behoeft dat 
meerdere niet te worden ingebracht, onverminderd het bepaalde bij ar-
tikel 1113. 
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 Artikel 1115 
 
 1. De ouders behoeven de giften niet in te brengen, die aan hun 
kind door deszelfs grootouders gedaan zijn. 
 2. Op gelijke wijze behoeft een kind dat uit eigen hoofde de er-
fenis zijner grootouders beurt,niet in te brengen de door dezen aan 
zijn ouders gedane gift. 
 3. Daarentegen moet het kind dat slechts bij plaatsvervulling die 
erfenis beurt, de giften inbrengen, welke aan zijn ouders gedaan zijn, 
zelfs indien het kind de nalatenschap zijner ouders mocht hebben ver-
worpen. 
 4. Het kind is echter in geval van zodanige verwerping niet je-
gens zijn medeërfgenamen in de grootouderlijke nalatenschap aan-
sprakelijk voor de schulden zijner ouders. 
 
 Artikel 1116 
 
 1. Giften welke aan de ene echtgenoot door een der ouders van de 
andere echtgenoot gedaan zijn, zijn zelfs voor de helft niet aan in-
breng onderworpen, al ware het ook, dat de geschonken voorwerpen in de 
gemeenschap vielen. 
 2. Indien de giften gezamenlijk aan de beide echtgenoten door de 
vader of de moeder van een hunner gedaan zijn, moet de inbreng voor de 
helft plaats hebben. 
 3. Wanneer de giften aan de echtgenoot door zijn eigen vader of 
zijn eigen moeder gedaan zijn,moet hij dezelve voor het geheel in-
brengen. 
 
 Artikel 1117 
 
 1. De inbreng geschiedt alleen in de nalatenschap des schenkers; 
dezelve is slechts door de ene erfgenaam ten behoeve van de andere 
verschuldigd. 
 2. Ten behoeve van legatarissen of van schuldeisers van de boedel 
heeft geen inbreng plaats. 
 
 Artikel 1118 
 
 Inbreng geschiedt, hetzij door het genot in natura in de boedel 
terug te brengen, hetzij door zoveel minder dan de andere deelgenoot 
te ontvangen. 
 
 Artikel 1119 
 
 1. De inbreng van onroerende goederen kan geschieden ter keuze 
des inbrengers, hetzij door dezelve in natura terug te geven zoals zij 
zich op het ogenblik van de inbreng bevonden hetzij door het inbrengen 
der waarde welke zij ten tijde der gift had den. 
 2. In het eerste geval is de inbrenger verantwoordelijk voor de 
vermindering welke de goederen door zijn schuld hebben ondergaan, en 
verplicht om dezelve te zuiveren van de lasten en de hypotheken daarop 
door hem gelegd. 
 3. Alle noodzakelijke uitgaven tot behoud van het goed gedaan en 
de kosten van onderhoud moeten in hetzelfde geval aan de inbrenger 
worden vergoed, met inachtneming der regelen bij de titel van vrucht-
gebruik voorgeschreven. 
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 Artikel 1120 
 
 De inbreng van gereed geld geschiedt ter keuze des inbrengers 
door de betaling van deszelfs bedrag of door zich dat bedrag in min-
dering van zijn erfdeel te doen aanbedelen. 
 
 Artikel 1121 
 
 De inbreng van roerende goederen geschiedt ter keuze des in-
brengers door de teruggave der waarde, zoals die ten tijde der schen-
king geweest is,of door de goederen in natura terug te geven. 
 
 Artikel 1122 
 
 Behalve schenkingen, in artikel 1112 aan inbreng onderworpen, 
moet ook worden ingebracht al hetgeen is verstrekt om aan de erfgenaam 
een stand, een beroep of bedrijf te verschaffen of ter betaling van 
deszelfs schulden en al hetgeen ten huwelijk is gegeven. 
 
 Artikel 1123 
 
 Aan inbreng zijn niet onderworpen: 
- de kosten van verzorging en opvoeding; 
- de uitkeringen tot noodzakelijk levensonderhoud; 
- de uitgaven tot het aanleren van enige tak van koophandel, kunst, 

handwerk of bedrijf; 
- de kosten van studie; 
- de kosten tot plaatsvervanging of nummerverwisseling in 's Lands 

gewapende dienst; 
- de bruiloftskosten, klederen en kleinoden tot huwelijksuitzet ge-

geven. 
 

 Artikel 1124 
 
 De interesten en vruchten van hetgeen aan inbreng is onderworpen 
worden eerst verschuldigd van de dag, dat een erfenis is opengevallen. 
 
 Artikel 1125 
 
 Al hetgeen door toeval en zonder schuld van de begiftigde is ver-
loren gegaan, behoeft niet te worden ingebracht. 
 
 DERDE AFDELING 
 
 Van de betaling der schulden 
 
 Artikel 1126 
 
 De erfgenamen die een erfenis hebben aanvaard, moeten in de beta-
ling der schulden, legaten en andere last en zoveel dragen als in 
evenredigheidstaat met hetgeen ieder uit de nalatenschap ontvangt. 
 
 Artikel 1127 
 
 Zij zijn tot die betaling persoonlijk en ieder naarmate van de 
hoegrootheid van zijn erfdeel gehouden, onverminderd de rechten der 
schuldeisers op de gehele nalatenschap, zolang die nog is onverdeeld, 
mitsgaders die der hypothekaire schuldeisers. 
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 Artikel 1128 
 
 1. Indien onroerende en tot de nalatenschap behorende goederen 
met hypotheken bezwaard zijn, heeft ieder der medeërfgenamen het recht 
om te bevorderen, dat die lasten uit de boedel worden gekweten en de 
goederen van het verband bevrijd, alvorens er tot het vormen der kave-
lingen worde overgegaan. 
 2. Wanneer de erfgenamen de nalatenschap verdelen in de staat 
waarin zij zich bevindt, moet het bezwaarde onroerende goed worden ge-
schat op dezelfde voet als de overige onroerende goederen; alsdan 
wordt de hoofdsom der lasten van de gehele prijs des goeds afgetrokken 
en de erfgenaam aan wie het onroerend goed te beurt is gevallen, 
blijft alsdan alleen ten aanzien zijner medeerfgenamen met de vol-
doening der schuld belast en moet hen daarvoor vrijwaren. 
 3. Indien de lasten alleen op het onroerend goed gevestigd zijn, 
zonder dat daarbij een personeel verband bestaat, kan geen der mede-
erfgenamen vorderen, dat de last worde afbetaald, en alsdan wordt het 
onroerend goed onder de verdeling begrepen onder aftrek van de hoofd-
som dier lasten. 
 
 Artikel 1129 
 
 Een erfgenaam die ten gevolge van een hypotheek meer dan zijn 
aandeel in de gemene schuld betaald heeft,kan van zijn medeërfgenamen 
terugvorderen, hetgeen ieder hunner persoonlijk in de schuld had moe-
ten bijdragen. 
 
 Artikel 1130 
 
 Indien een der medeërfgenamen in verval van zaken geraakt, wordt 
zijn aandeel in de hypothekaire schuld over de overige omgeslagen naar 
evenredigheid van eens ieders erfdeel. 
 
 Artikel 1131 
 
 Een legataris is niet voor de schulden en lasten der nalatenschap 
verbonden, onverminderd het verhaal van de hypothekaire schuldeiser op 
het gelegateerde onroerende goed. 
 
 Artikel 1132 
 
 Indien de legataris de schuld heeft gekweten, waarmede het ge-
legateerde onroerende goed bezwaard was,treedt hij daardoor van 
rechtswege in de rechten van de schuldeiser ten laste der erfgenamen. 
 
 Artikel 1133 
 
 De schuldeisers en de legatarissen van de overledene mogen van de 
schuldeisers van de erfgenaam vorderen, dat de boedel van de overlede-
ne worde afgescheiden van die des erfgenaams. 
 
 Artikel 1134 
 
 Indien de schuldeisers of legatarissen hun rechtsvordering tot 
afscheiding hebben aangevangen binnen de tijd van zes maanden nadat de 
nalatenschap is opengevallen, hebben zij de bevoegdheid om hun eis in 
de daartoe bestemde openbare registers, terzijde van ieder stuk onroe-
rend goed, tot de nalatenschap behorende, te doen aantekenen, met dat 
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gevolg dat de erfgenaam na die aantekening het goed niet mag vervreem-
den of bezwaren ten nadele van de rechten tier eisers ten laste der 
nalatenschap. 
 
 Artikel 1135 
 
 Dat recht kan echter niet meer worden uitgeoefend, zodra er 
schuldvernieuwing in de schuldvordering tegen de overledene plaats 
heeft door de erfgenaam als schuldenaar aan te nemen. 
 
 Artikel 1136 
 
 Hetzelve recht verjaart door het tijdsverloop van drie jaren. 
 
 Artikel 1137 
 
 De schuldeisers van de erfgenaam hebben geen bevoegdheid om die 
afscheiding des boedels tegen de schuldeisers der nalatenschap te vor-
deren. 
 
 VIERDE AFDELING 
 
 Van de vernietiging van aangegane boedelscheiding 
 
 Artikel 1138 
 
 1. Boedelscheidingen kunnen worden te niet gedaan:  
a. ter zake van dwang; 
b. ter zake van bedrog, door een of meer deelgenoten gepleegd; 
c. ter zake van benadeling, meer dan een vierde gedeelte bedragende. 
 2. Het enkel overslaan van een of meer voorwerpen, tot de boedel 
behorende, geeft alleen recht om deswege een nadere scheiding te vor-
deren. 
 
 Artikel 1139 
 
 Om te beoordelen of er benadeling plaats heeft, moeten de goe-
deren naar derzelver waarde op het tijdstip der scheiding worden ge-
schat. 
 
 Artikel 1140 
 
 Degene tegen wie ter zake van benadeling eis tot vernietiging ge-
daan is, kan de herscheiding beletten door aan de eiser, hetzij in ge-
reed geld hetzij in natura, op te leggen hetgeen aan diens erfdeel 
ontbreekt. 
 
 Artikel 1141 
 
 De medeërfgenaam die het aan hem toebedeelde geheel of gedeel-
telijk heeft vervreemd, kan geen vernietiging der boedelscheiding ter 
zake van dwang of bedrog vragen, indien de vervreemding heeft plaats 
gehad na het ophouden van de dwang of het ontdekken des bedrogs. 
 
 Artikel 1142 
 
 De rechtsvordering tot vernietiging verjaart door het tijdsver-
loop van drie jaren te rekenen van de dag der boedelscheiding. 
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 Artikel 1143 
 
 1. De rechtsvordering tot vernietiging heeft plaats opzichtelijk 
elke akte, welke ten oogmerk heeft om de onverdeelde staat tussen me-
deërfgenamen te doen ophouden om het even of de akte onder de naam van 
koop en verkoop, ruiling, dading of anderszins mocht verleden zijn. 
 2. Doch wanneer de boedelscheiding of een daarmede gelijkstaande 
akte is voltrokken, kan er geen vernietiging worden gevraagd van een 
dading welke mocht gemaakt zijn om de wezenlijke zwarigheden, in de 
eerste akte voorkomende, uit de weg te ruimen. 
 
 Artikel 1144 
 
 De rechtsvordering tot vernietiging der boedelscheiding wordt 
niet toegelaten tegen de verkoop van erfrecht, zonder bedrog aan een 
of meer medeërfgenamen te hunnen bate of schade door de medeërfgena-
men, of door een hunner gedaan. 
 
 Artikel 1145 
 
 Geen herscheiding, na de vernietiging der boedelscheiding gedaan, 
kan nadeel toebrengen aan de rechten bevorens wettelijk door derden 
verkregen. 
 
 Artikel 1146 
 
 Alle afstand van het recht om vernietiging ener scheiding te vra-
gen is van onwaarde. 
 
 VIJFDE AFDELING 
 

Van boedelverdeling door bloedverwanten in de opgaande 
 linie tussen hun afkomelingen onderling of tussen 

dezen en hun langstlevende echtgenoot gemaakt 
 
 Artikel 1147 
 
 De bloedverwanten in de opgaande linie mogen bij uiterste wils-
beschikking of bij notariële akte tussen hun afkomelingen onderling of 
tussen dezen en hun langstlevende echtgenoot de verdeling en scheiding 
hunner goederen maken. 
 
 Artikel 1148 
 
 Indien al de goederen welke de bloedverwant in de opgaande linie 
op de dag van zijn overlijden nalaat, niet in de verdeling begrepen 
zijn geweest, zullen die niet verdeelde goederen volgens de wet worden 
verdeeld. 
 
 Artikel 1149 
 
 Indien de verdeling niet gemaakt is tussen al de kinderen die ten 
tijde van het overlijden in leven zijn, en de afkomelingen der voor-
overledene, zal de verdeling geheel en al nietig zijn. Er kan een 
nieuwe verdeling in de wettelijke vorm worden gevorderd, hetzij door 
de kinderen of afkomelingen, die daarbij geen aandeel gekregen hebben, 
hetzij zelfs door degenen tussen welke de verdeling gemaakt is. 
 



 ************************* 
AB 1989 no. GT 100 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 21 april 2008 
 ************************* 
==================================================================== 
 

 
 201 

 Artikel 1150 
 
 1. De verdeling overeenkomstig artikel 1147 gemaakt, kan worden 
betwist uit hoofde van benadeling, meer dan een vierde bedragende. Zij 
kan alsmede worden betwist, indien de verdeling, en hetgeen met vrij-
stelling van inbreng is vooruit gemaakt, het wettelijk erfdeel van de 
een of ander der afkomelingen mocht hebben verkort. 
 2. De rechtsvordering bij dit artikel toegelaten, verjaart door 
een tijdsverloop van drie jaren, te rekenen van de dag waarop de erf-
later is overleden. 
 
 Artikel 1151 
 
 De erfgenamen welke om een der redenen in artikel 1150 uitgedrukt 
de verdeling betwisten, zullen de kosten, tot de schatting der goede-
ren vereist, moeten voorschieten en die kosten zullen ten hunnen laste 
blijven, indien hun vordering ongegrond bevonden wordt. 
 
 ZEVENTIENDE TITEL 
 
 Van onbeheerde nalatenschappen 
 
 Artikel 1152 
 
 Wanneer bij het openvallen ener nalatenschap zich niemand opdoet, 
die daarop aanspraak maakt, of wanneer de bekende erfgenamen dezelve 
verwerpen, wordt de nalatenschap als onbeheerd beschouwd. 
 
 Artikel 1153 
 
 1. De rechter in eerste aanleg moet, op verzoek der belangheb-
bende personen of op de voordracht van het openbaar ministerie, een 
curator benoemen. 
 2. Van elke benoeming geeft de griffier van het gerecht in eerste 
aanleg onverwijld kennis aan de procureur-generaal. 
 3. Indien de curatele verleend wordt ter zake dat zich niemand 
opdoet, die als erfgenaam aanspraak op de nalatenschap maakt, benoemt 
de rechter bij voorkeur tot curator de gestelde uitvoerder van de ui-
terste wil, ten ware deze mocht verlangen door een ander vervangen te 
worden. 
 
 Artikel 1154 
 
 1. De curator is gehouden de nalatenschap te doen verzegelen en 
door een notaris een boedelbeschrijving te doen opmaken, mitsgaders de 
nalatenschap te beheren en tot effenheid te brengen. 
 2. Hij is verplicht door oproepingen in de openbare nieuwspa-
pieren of andere doelmatige middelen de erfgenamen op te sporen. 
 3. Hij moet in rechten optreden ten aanzien der rechtsvorderingen 
die tegen de nalatenschap zijn aangevangen, en alle rechten die de 
overledene toebehoorden, uitoefenen en voortzetten. Hij is verplicht 
het gerede geld hetwelk zich in de nalatenschap bevindt, mitsgaders de 
opbrengst der verkochte roerende goederen, in de kas der gerechtelijke 
consignatiën te storten, ten einde te strekken tot behoud der rechten 
van de belanghebbende partijen, en daarvan aan wie zulks zal behoren 
rekening te doen. 
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 Artikel 1155 
 
 Indien zich na verloop van drie jaren, te rekenen van het open-
vallen der nalatenschap, geen erfgenaam opdoet, zal de slotrekening 
moeten worden gedaan aan het Land, hetwelk bevoegd zal zijn om zich 
bij voorraad in het bezit der nagelaten goederen te doen stellen. 
 
 Artikel 1156 
 
 De bepalingen voorkomende in artikel 516, mitsgaders in de ar-
tikelen 1062, 1063, 1064, 1065 en 1067, zijn ook op de curators van 
onbeheerde nalatenschappen toepasselijk. 
 
 ACHTTIENDE TITEL 
 
 Van bevoorrechte schulden 
 
 EERSTE AFDELING 
 
 Van bevoorrechte schulden in het algemeen 
 
 Artikel 1157 
 
 Al de roerende en onroerende goederen van de schuldenaar, zowel 
tegenwoordige als toekomstige, zijn voor deszelfs persoonlijke ver-
bintenissen aansprakelijk. 
 
 Artikel 1158 
 
 Die goederen strekken tot gemeenschappelijke waarborg voor zijn 
schuldeisers; derzelver opbrengst wordt onder hen pondsponds gelijke 
naar evenredigheid van eens ieders inschuld verdeeld, ten ware er tus-
sen de schuldeisers wettige redenen van voorrang mochten bestaan. 
 
 Artikel 1159 
 
 1. De voorrang tussen schuldeisers spruit voort uit privilegie, 
uit pand en uit onderzetting of hypotheek. 
 2. Van pand en onderzetting wordt bij de Negentiende en Twin-
tigste Titel van dit boek gehandeld. 
 
 Artikel 1160 
 
 1. Privilegie is een recht door de wet toegekend aan de ene 
schuldeiser boven de andere, alleen uit hoofde van de aard der schuld. 
 2. Pand en hypotheek gaan boven privilegie behalve in de gevallen 
waarin de wet uitdrukkelijk het tegendeel bepaalt. 
 
 Artikel 1161 
 
 Tussen bevoorrechte schuldeisers wordt de rang geregeld naar de 
verschillende aard der voorrechten. 
 
 Artikel 1162 
 
 Bevoorrechte schuldeisers die in dezelfde rang zijn, worden 
ponds-ponds gelijke betaald. 
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 Artikel 1163 
 
 1. De voorrang van de openbare schatkist, de orde waarin dezelve 
wordt uitgeoefend en de tijd van deszelfs duur worden geregeld door de 
wettelijke regelingen daartoe betrekkelijk. 
 2. Die van gemeenschappen of zedelijke lichamen, welke tot het 
heffen van lasten gerechtigd zijn, worden alsmede geregeld door de 
daartoe betrekkelijke verordeningen. 
 
 Artikel 1164 
 
 De privilegiën hebben tot onderwerp, of zekere bepaalde goederen 
of al de roerende en onroerende goederen in het algemeen. De eerste 
hebben de voorrang boven laatstgemelde. 
 
 TWEEDE AFDELING 
 
 Van de voorrechten gevestigd op zekere bepaalde goederen 
 
 Artikel 1165 
 
 De bevoorrechte schulden op zekere bepaalde goederen zijn: 
a. de gerechtskosten uitsluitend veroorzaakt door de uitwinning van 

een roerende of onroerende zaak. Deze worden uit de opbrengst van 
het uitgewonnen goed boven alle andere bevoorrechte schulden en 
zelfs boven pand en hypotheek gekweten; 

b. de huurpenningen en onroerende goederen, de kosten van reparatie 
waartoe de huurder verplicht is, mitsgaders alles wat tot de na-
koming van de huurovereenkomst betrekking heeft; 

c. de nog onbetaalde koopprijs van roerende goederen; 
d. de kosten tot behoud ener zaak gemaakt; 
e. de kosten tot bearbeiding ener zaak aan de werkman verschuldigd; 
f. hetgeen door een herbergier als zodanig aan een reiziger is gele-

verd; 
g. de vrachtlonen en bijkomende onkosten; 
h. hetgeen aan metselaars, timmerlieden en andere werkbazen is ver-

schuldigd wegens de opbouw, aanbouw en de reparatiën van onroerende 
goederen, mits de schuldvordering niet ouder zij dan drie jaren en 
de eigendom van het goed aan de schuldenaar zij verbleven; 

i. hetgeen de eigenaren van een gebouw dat in appartementen is ver-
deeld, moeten bijdragen; 

j. de vergoedingen en betalingen, waartoe openbare ambtenaren, uit 
hoofde van verzuim, misslagen en misdrijven, in de uit oefening 
hunner bediening gepleegd, gehouden zijn. 
 

 Artikel 1166 
 
 1. De verhuurder kan zijn voorrecht doen gelden op de vruchten 
welke door takken aan de bomen of door wortels aan de grond nog zijn 
vastgehecht; voorts op de ingeoogste en nog niet ingeoogste vruchten, 
die zich op de bodem bevinden, en op al hetgeen op de bodem is, zo tot 
stoffering van het gehuurde goed of der landhoeve, als tot bebouwing 
of gebruik van het land, zoals het vee, de bouwgereedschappen en der-
gelijken; onverschillig of de hierboven gemelde voorwerpen al dan niet 
aan de huurder toebehoren. 
 2. Zo echter de huurder goederen onder zich heeft krachtens huur-
koop, zal de verhuurder tegenover de verkoper zijn voorrecht daarop 
niet kunnen doen gelden, indien de huurkoop betreft zaden of gereed-
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schappen, dan wel indien bewezen wordt, dat de verhuurder van de huur-
koop kennis droeg. 
 3. Indien de huurder een gedeelte van het verhuurde goed aan een 
ander wettig in huur heeft afgestaan, kan de verhuurder zijn 
voorrecht op de voorwerpen die zich in of op dat gedeelte bevinden, 
niet verder doen gelden dan alleen in evenredigheid van het door de 
tweede huurder overgenomen gedeelte en voor zover de laatstgemelde 
niet mocht kunnen aantonen zijn huurpenningen volgens de overeenkomst 
te hebben voldaan. 
 
 Artikel 1167 
 
 Niettemin worden de nog verschuldigde koopprijs van gekochte za-
den en de nog verschuldigde kosten van de oogst van het lopende jaar 
bij voorrang boven de verhuurder betaald uit de opbrengst van de oogst 
en de nog niet betaalde koopprijs van gereedschappen uit de opbrengst 
van die gereedschappen. 
 
 Artikel 1168 
 
 De verhuurder kan de roerende goederen waarop hem bij artikel 
1166 voorrecht is toegestaan, in beslag nemen, indien dezelve buiten 
zijn toe stemming vervoerd zijn, en hij behoudt daarop zijn voorrecht, 
al waren dezelve ook aan een derde door inpandgeving of op een andere 
wijze verbonden, mits hij die voorwerpen gerechtelijk hebbe opgeëist, 
binnen de tijd van veertig dagen na het vervoeren der roerende goede-
ren tot een landhoeve behorende, en binnen de tijd van veertien da-
gen,indien het zaken betreft, welke tot stoffering van een huis hebben 
gestrekt. 
 
 Artikel 1169 
 
 Het voorrecht van de verhuurder strekt zich uit tot de vervallen 
huur- en pachtpenningen, gedurende de laatste drie jaren en het lopen-
de jaar. 
 
 Artikel 1170 
 
 De verkoper van roerende en nog onbetaalde goederen kan zijn 
voorrecht doen gelden op de koopprijs van die goederen, indien zij 
zich nog in handen van de schuldenaar bevinden, zonder onderscheid of 
hij die goederen op tijd of zonder tijdsbepaling verkocht heeft. 
 
 Artikel 1171 
 
 1. Indien de verkoop zonder tijdsbepaling gedaan is, heeft de 
verkoper zelfs de bevoegdheid om de goederen terug te eisen, zolang 
deze zich in handen van de koper bevinden, en het wederverkopen daar-
van te beletten, mits de terugeising geschiede binnen dertig dagen na 
de aflevering. 
 2. De artikelen 300, 302, 303, 305 en 306 van het Wetboek van 
Koophandel van Aruba vinden overeenkomstige toepassing. 
 
 Artikel 1172 
 
 De verkoper kan evenwel zijn recht niet uitoefenen dan na de ver-
huurder van het huis of van de landhoeve, ten ware bewezen zij, dat de 
verhuurder kennis droeg dat de meubelen en verdere goederen, voor het 
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huis of de landhoeve dienende, door de huurder niet waren betaald. 
 
 Artikel 1172a 
 
 1. Het recht van de verkoper vervalt, indien de goederen, na zich 
in het bezit van de oorspronkelijke koper of van iemand van zijnentwe-
ge te hebben bevonden, door een derde te goeder trouw zijn gekocht en 
aan deze zijn afgeleverd. 
 2. Ingeval echter die derde de koopprijs nog niet heeft betaald, 
is de oorspronkelijke verkoper bevoegd de gelden tot aan het beloop 
van zijn rekening voor zich te vorderen, mits de vordering geschiede 
binnen de tijd van dertig dagen na de oorspronkelijke aflevering. 
 
 Artikel 1173 
 
 De voorrechten vermeld bij artikel 1165, onderdelen d, e, f, g, 
h, i en j worden uitgeoefend als volgt; 
- die van onderdeel d, op de zaak tot welker behoud de kosten zijn 

gemaakt; 
- die van onderdeel e, op de zaak die bearbeid is; 
- die van onderdeel f, op de goederen die door de reiziger in de her-

berg zijn gebracht; 
-  die van onderdeel 9, op het vervoerde goed; 
- die van onderdeel h, op het opgebouwde, aangebouwde of herstelde 

goed; 
- bij opbouw, aanbouw of herstel van een gebouw dat in appartementen 

is verdeeld, rust het voorrecht op ieder appartement voor het be-
drag waarvoor de eigenaar van dat appartement aansprakelijk is; 

- die van onderdeel i, op ieder appartement voor het bedrag waarvoor 
de eigenaar tot bijdrage verplicht is; 

- die van onderdeel j, op het bedrag van de door de ambtenaren ge-
stelde zekerheid, en de daarop verschuldigde renten. 
 

 Artikel 1174 
 
 1. Indien onderscheiden bevoorrechte schuldeisers van welke in 
deze afdeling wordt melding gemaakt, mochten tezamen lopen, hebben de 
onkosten die gemaakt zijn tot behoud van het goed, de voorrang, indien 
dezelve gemaakt zijn na het tijdstip waarop de overige bevoorrechte 
schulden zijn geboren. 
 2. Bij samenloop van het voorrecht van artikel 1165, onderdeel h, 
en dat van artikel 1165, onderdeel i, heeft het eerst genoemde de 
voorrang. 
 
 DERDE AFDELING 
 

Van de voorrechten op al de roerende en onroerende  
goederen in het algemeen 

 
 Artikel 1175 
 
 De bevoorrechte inschulden op al de roerende en onroerende goe-
deren in het algemeen zijn de hierna vermelde en worden in de volgende 
orde verhaald: 
a. de gerechtskosten uitsluitend veroorzaakt door uitwinning en boe-

delredding; deze hebben voorrang boven pand en hypotheek; 
b. de begrafeniskosten, behoudens de bevoegdheid des rechters om de-

zelve te verminderen, indien zij bovenmatig zijn; 
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c. alle kosten van de laatste ziekte; 
d. het loon van arbeiders over het verschenen jaar en hetgeen over het 

lopende jaar verschuldigd is, benevens het bedrag der verhoging van 
dat loon ingevolge artikel 1614q, alsmede het bedrag der uitgaven, 
door de arbeider voor de werkgever gedaan, mitsgaders de bedra-
gen,door de werkgever aan de arbeider krachtens het bepaalde in de 
Zevende Titel A van het Derde Boek in verband met de beëindiging 
der dienstbetrekking verschuldigd; 

e. de schuldvordering wegens levering van de levensmiddelen, gedaan 
aan de schuldenaar en deszelfs huisgezin, gedurende de laatste zes 
maanden; 

f. de schuldvorderingen van kostschoolhouders voor het laatste jaar; 
g. de schuldvordering van minderjarigen of onder curatele gestelden 

ten laste van hun ouders, voogden of curators ter zake van der-
zelver beheer, voor zover dezelve niet kunnen worden verhaald uit 
de hypotheken of andere zekerheid, welke naar aanleiding van de 
Vijftiende Titel van het Eerste Boek van dit wetboek mocht gesteld 
zijn, alsmede de door de ouders krachtens het Eerste Boek verschul-
digde uitkeringen tot verzorging en opvoeding hunner minderjarige 
wettige kinderen. 
 

 NEGENTIENDE TITEL 
 
 Van pand 
 
 Artikel 1176 
 
 Pand is een recht hetwelk de schuldeiser verkrijgt op een roeren-
de zaak die hem door de schuldenaar of door een ander in deszelfs naam 
tot zekerheid der schuld is ter hand gesteld en aan de schuldeiser de 
bevoegdheid geeft om zich bij voorkeur boven de andere schuldeisers 
uit die zaak te doen betalen, met uitzondering van de kosten van uit-
winning en van de onkosten die na de inpandgeving tot behoud van de 
zaak gemaakt zijn en welke de voorrang zullen hebben. 
 
 Artikel 1177 
 
 Pandovereenkomst wordt bewezen door alle middelen die voor het 
bewijs der hoofdverbintenis zijn toegelaten. 
 
 Artikel 1178 
 
 1. Pandrecht op lichamelijke roerende zaken en op inschulden aan 
toonder wordt gevestigd door het brengen van het pand onder de macht 
van de schuldeiser of van een derde omtrent wie partijen zijn overeen-
gekomen. 
 2. Het is niet bestaanbaar op zaken die in de macht van de 
schuldenaar of de pandgever worden gelaten of met de wil van de 
schuldeiser terugkeren. 
 3. Het gaat te niet, wanneer het pand uit de macht van de pand-
houder geraakt. 
 4. Is het echter door deze verloren of aan hem ontvreemd, dan 
heeft hij het recht van terugvordering bij artikel 1996, tweede lid, 
bedoeld, en wordt bij terugbekoming van het pand het pandrecht geacht 
nooit verloren te zijn geweest. 
 5. De onbevoegdheid van de pandgever om over de zaak te be-
schikken kan aan de schuldeiser die haar in pand heeft genomen, niet 
worden tegengeworpen, onverminderd het recht tot terugvordering van 
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hem die de zaak verloren heeft of aan wie zij is ontvreemd. 
 
 Artikel 1178 bis 
 
 Tot vestiging van pandrecht op papier aan order wordt behalve het 
endossement de overgaaf van het papier gevorderd. 
 
 Artikel 1179 
 
 1. Pandrecht op onlichamelijke roerende zaken, met uitzondering 
van papier aan order of aan toonder, wordt gevestigd door kennisgeving 
der verpanding aan hem tegen wie het in pand gegeven recht moet worden 
uitgeoefend. 
 2. Door deze kan van die kennisgeving en van de toestemming des 
pandgevers een schriftelijk bewijs worden gevorderd. 
 
 Artikel 1180 
 
 De schuldeiser mag, ingeval de schuldenaar of de pandgever niet 
aan zijn verplichtingen voldoet, zich het pand niet toeëigenen. Alle 
hiermede strijdende bedingen zijn nietig. 
 
 Artikel 1181 
 
 Wanneer door partijen niet anders is overeengekomen, is de 
schuldeiser, ingeval de schuldenaar of de pandgever niet aan zijn ver-
plichtingen voldoet, gerechtigd om na het verstrijken van de bepaalde 
termijn of, indien geen vaste termijn is bepaald, na een sommatie tot 
voldoening het pand in het openbaar, naar plaatselijke gewoonten en op 
de gebruikelijke voorwaarden te doen verkopen ten einde uit de op-
brengst het beloop der schuld met de renten en kosten te verhalen. 
 
 Artikel 1182 
 
 1. In allen geval kan, wanneer de schuldenaar of de pandgever in 
gebreke is aan zijn verplichtingen te voldoen, de schuldeiser in rech-
ten vorderen, dat het pand tot verhaal der schuld met de renten en 
kosten zal worden verkocht op de wijze door de rechter te bepalen, of 
wel de rechter op des schuldeisers vordering toestaan, dat het pand 
aan deze, voor een bedrag bij het vonnis te bepalen, tot het beloop 
der schuld met de renten en kosten in betaling zal verblijven. 
 2. Van de vervreemding van het pand in de gevallen, bij dit arti-
kel en bij artikel 1181 bedoeld, is de schuldeiser verplicht de pand-
gever uiterlijk de volgende dag kennis te geven. 
 3. Bericht per telegraaf of bij aangetekende brief geldt voor be-
hoorlijke kennisgeving. 
 
 Artikel 1183 
 
 1. De schuldeiser is verantwoordelijk voor het verlies of de ver-
mindering van het pand, voor zover zulks door zijn nalatigheid mocht 
hebben plaats gehad. 
 2. De schuldenaar is van zijn zijde verplicht aan de schuldeiser 
te vergoeden de nuttige en noodzakelijke onkosten die de laatstgenoem-
de tot het behoud van het pand gemaakt heeft. 
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 Artikel 1184 
 
 1. Indien een inschuld in pand gegeven is en deze inschuld inte-
resten opbrengt, verrekent de schuldeiser die interesten met degene 
welke hem mochten verschuldigd zijn. 
 2. Indien de schuld tot welker zekerheid een inschuld in pand ge-
geven is, geen interesten opbrengt, worden de interesten die de pand-
houder ontvangt, op de hoofdsom gekort. 
 
 Artikel 1185 
 
 1. Zolang de houder het in pand gegeven goed niet misbruikt, is 
de schuldenaar onbevoegd om daarvan de teruggave te vorderen, voordat 
hij ten volle betaald hebbe, zowel de hoofdsom als de interesten en 
onkosten der schuld voor welker zekerheid het pand gegeven is, alsmede 
de onkosten die tot behoud van het pand gedaan zijn. 
 2. Indien er tussen dezelfde schuldenaar en dezelfde schuldeiser 
een tweede schuld mocht bestaan, tussen hen zelf aangegaan na het 
tijdstip der pandgeving, en opeisbaar voor de betaling of op de dag 
zelf van de betaling der eerste schuld, is de schuldeiser niet gehou-
den zich van het pand te ontdoen, voordat hem beide schulden ten voile 
zijn voldaan, al mocht er zelfs geen beding gemaakt zijn om het pand 
voor de betaling der tweede schuld te verbinden. 
 
 Artikel 1186 
 
 1. Het pand is ondeelbaar, niettegenstaande de schuld onder de 
erfgenamen van de schuldenaar, of onder die van de schuldeiser mocht 
deelbaar zijn. 
 2. De erfgenaam van de schuldenaar die zijn gedeelte in de schuld 
betaald heeft, kan de teruggave van zijn aandeel in het pand niet vor-
deren, zolang de schuld niet ten volle is gekweten. 
 3. Wederkerig mag de erfgenaam van de schuldeiser die zijn aan-
deel in de schuld ontvangen heeft, het pand niet teruggeven ten nadele 
van diegenen zijner medeërfgenamen die niet betaald zijn. 
 
 Artikel 1187 
 (vervallen) 
 
 TWINTIGSTE TITEL 
 
 Van onderzetting of hypotheek 
 
 EERSTE AFDELING 
 
 Algemene bepalingen 
 
 Artikel 1188 
 
 Onderzetting of hypotheek is een zakelijk recht op onroerende 
goederen, strekkende om daaraan de voldoening ener verbintenis te ver-
halen. 
 
 Artikel 1189 
 
 1. Dat recht is uit deszelfs aard ondeelbaar en gevestigd op al 
de verbonden onroerende goederen in hun geheel, op elk van die goede-
ren en op ieder gedeelte van dezelve. 
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 2. De goederen blijven daarmede belast, in welke handen dezelve 
ook overgaan. 
 
 Artikel 1190 
 
 Voor hypotheek zijn alleen vatbaar: 
a. onroerende goederen welke in de handel zijn, met derzelver toebeho-

ren, voor zoverre dat laatste als onroerend goed beschouwd wordt; 
b. het vruchtgebruik derzelve goederen en hun toebehoren; 
c. de rechten van opstal en erfpacht; 
d. de grondrenten, hetzij in geld hetzij in natura, verschuldigd. 
 
 Artikel 1191 
 
 De hypotheken strekken zich uit tot al de latere verbeteringen 
van het bezwaarde goed, ook tot hetgeen door aanwas of aanbouw met 
hetzelve verenigd is. 
 
 Artikel 1192 
 
 Het onverdeeld aandeel in een gemeen onroerend goed kan met hypo-
theek worden bezwaard. Na de verdeling van hetzelve, blijft de hypo-
theek alleen gevestigd op het deel dat aan de schuldenaar die de on-
derzetting heeft verleerd, is toebedeeld, behoudens de bepaling van 
artikel 1358. 
 
 Artikel 1193 
 
 Roerende goederen zijn voor geen hypotheek vatbaar 
 
 Artikel 1194 
 
 Hypotheek kan niet worden gevestigd dan door hem die de bevoegd-
heid heeft het bezwaarde goed te vervreemden. 
 
 Artikel 1195 
 
 Zij die op een onroerend goed slechts een zodanig recht hebben, 
hetwelk door een voorwaarde is opgeschort of in zekere gevallen kan 
worden ontbonden of tenietgedaan, kunnen geen hypotheek toestaan, dan 
die aan dezelfde voorwaarden, ontbinding of tenietdoening onderworpen 
is. 
 
 Artikel 1196 
 
 Goederen van minderjarigen, van degenen die onder curatele staan 
en van afwezigen, zolang derzelver bezit slechts bij voorraad verleend 
is, kunnen niet anders met hypotheek worden bezwaard, dan om de rede-
nen en overeenkomstig de formaliteiten, welke bij de wet zijn vastge-
steld. 
 
 Artikel 1197 
 
 1. Hypotheek kan alleen bij notariële akte worden verleend, uit-
gezonderd in de gevallen bij de wet uitdrukkelijk aangewezen. 
 2. De volmacht tot het verlenen van hypotheek moet bij authentie-
ke akte worden verleden. 
 3. De voogd, de curator, de getrouwde man of elk ander, die uit 
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kracht der wet of ener overeenkomst verplicht is hypotheek te geven, 
kan daartoe bij vonnis worden genoodzaakt, hetwelk dezelfde kracht zal 
hebben, alsof hij in de hypotheek hadde toegestemd, en bepaaldelijk 
zal aanduiden de goederen op welke de inschrijving zal geschieden. 
 
 Artikel 1198 
 
 Uit kracht van een overeenkomst, in een vreemd land verleden, kan 
geen hypotheek worden ingeschreven op goederen in Aruba gelegen, ten 
ware het tegendeel bij traktaten mocht zijn bepaald. 
 
 Artikel 1199 
 
 1. De akte waarbij hypotheek wordt gevestigd, bevat een bijzon-
dere opgave van de aard en de plaatselijke ligging van het bezwaarde 
goed. 
 2. (vervallen) 
 
 Artikel 1200 
 
 1. Hypotheek kan alleen op tegenwoordige goederen worden geves-
tigd. Een hypotheek op toekomstige goederen is nietig. 
 2. Indien echter de vrouw bij huwelijkse voorwaarden het vestigen 
van hypotheek heeft bedongen of, in het algemeen, een schuldenaar zich 
heeft verplicht aan de schuldeiser hypotheek te geven, kan de man of 
de schuldenaar worden genoodzaakt aan zijn verplichting te voldoen 
door aanwijzing ook van goederen welke hij na het ontstaan der verbin-
tenis mocht hebben verkregen. 
 
 Artikel 1201 
 
 1. Een hypotheek is slechts van waarde in zover de som waarvoor 
dezelve is toegestaan, zeker en bij de akte bepaald is. 
 2. Indien de schuld voorwaardelijk of derzelver hoegrootheid on-
bepaald is, zal de vestiging der hypotheek slechts kracht hebben tot 
het beloop der geschatte waarde welke partijen gehouden zijn in de ak-
te op te geven. 
 
 Artikel 1202 
 
 De schuldenaar kan in geen geval een vermeerdering van hypotheek 
vorderen, ten ware het tegendeel bedongen of bij de wet bepaald zij. 
 
 Artikel 1203 
 
 1. Alle bedingen bij welke de schuldeiser gemachtigd zoude worden 
om zich het gehypothekeerde goed toe te eigenen, zijn nietig. 
 2. Het staat echter de eerste hypothekaire schuldeiser vrij om 
bij het vestigen der hypotheek uitdrukkelijk te bedingen, dat bij ge-
breke van behoorlijke voldoening der hoofdsom of van de betaling der 
verschuldigde renten, hij onherroepelijk zal zijn gemachtigd het ver-
bonden perceel in het openbaar te doen verkopen, ten einde uit de op-
brengst te verhalen zowel de hoofdsom als de renten en kosten. Dat be-
ding zal op de openbare registers moeten worden aangetekend, en zal de 
veiling moeten plaats hebben op de wijze als bij artikel 1235 is voor-
geschreven, met uitzondering alleen, dat de tegenwoordigheid van de 
rechter in eerste aanleg niet vereist wordt. 
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 TWEEDE AFDELING 
 
 Van de inschrijving der hypotheek en van de vorm der inschrijving 
 
 Artikel 1204 
 
 1. De inschrijving der hypothecaire verbanden moet geschieden in 
de daartoe bestemde openbare registers. 
 2. Bij gebreke van die inschrijvingen heeft de hypotheek geen 
kracht hoegenaamd, zelf niet ten opzichte van schuldeisers die geen 
hypothekair verband hebben. 
 
 Artikel 1205 
 
 De inschrijving van een hypotheek is van onwaarde, indien dezelve 
gedaan is op een tijd waarop de eigendom van het goed aan een derde 
zijnde overgegaan, de schuldenaar daarop zijn eigendomsrecht reeds 
verloren had. 
 
 Artikel 1206 
 
 1. De rang der hypothekaire schuldeisers wordt bepaald naar de 
dagtekening hunner inschrijving, behoudens de uitzonderingen bij de 
artikelen 1207 en 1208 vermeld. 
 2. Zij die op dezelfde dag zijn ingeschreven, hebben gezamenlijk 
een hypotheek van dezelfde dagtekening, zonder onderscheid op welk uur 
de inschrijving gedaan is, alware het ook dat het uur door de bewaar-
der mocht zijn aangetekend. 
 
 Artikel 1207 
 
 Indien bij de koopakte tot waarborg van onbetaalde kooppenningen 
hypotheek op het verkochte goed is bedongen en de inschrijving is ge-
schied binnen acht vrije dagen na de overschrijving dier koopakte op 
de daartoe bestemde registers, zal deze hypotheek de voorrang hebben 
boven de hypotheken welke de koper binnen dat tijdsverloop op het goed 
mocht hebben toegestaan. 
 
 Artikel 1208 
 
 Dezelfde bepaling is toepasselijk, indien bij akte van scheiding 
hypotheek is bedongen tot waarborg van hetgeen de ene deelgenoot aan 
de andere ten gevolge ener scheiding schuldig blijft of tot vrijwaring 
van het aanbedeelde goed. Ook in dat geval geven de inschrijvingen 
binnen acht vrije dagen na de overschrijving der akte van scheiding, 
voor zoveel dit beding betreft, door de deelgenoot bewerkstelligd, de 
voorrang boven de hypotheken welke de verkrijger binnen dat tijdsver-
loop op dat goed mocht hebben toegestaan. 
 
 Artikel 1209 
 
 De schuldeiser die ingeschreven is voor een hoofdsom welke inte-
resten of renten voortbrengt, is gerechtigd om uiterlijk voor twee ja-
ren en voor het lopende jaar wegens interesten of renten in dezelfde 
rang van hypotheek geplaatst te worden als voor zijn hoofdsom; onver-
minderd zijn recht om ten aanzien van andere renten dan bij de eerste 
inschrijving verzekerd waren, bijzondere inschrijvingen te nemen, wel-
ke sedert derzelver dagtekening hypotheek zullen teweegbrengen. 
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 Artikel 1210 
 
 1. Indien de akte waarbij de hypotheek is gevestigd, een uitdruk-
kelijk beding bevat, waarbij de schuldenaar in zijn bevoegdheid is be-
perkt, hetzij om het bezwaarde goed buiten toestemming des schuldei-
sers te mogen verhuren, hetzij ten aanzien van de wijze waarop of van 
de tijd gedurende welke hetzelve zal kunnen worden verhuurd, hetzij 
ten aanzien van de vooruitbetaling der huurpenningen, zal zodanig be-
ding niet alleen verbindend zijn tussen partijen, maar ook tegen de 
huurder kunnen worden ingeroepen door de schuldeiser die zodanig be-
ding op de openbare registers zal hebben doen aantekenen. 
 2. Alles onverminderd de bepalingen van artikel 1358, welke, zo 
daartoe gronden zijn, door al de schuldeisers zullen kunnen worden in-
geroepen, om het even of er al dan niet enig beperkend beding op het 
stuk der verhuring of vooruitbetaling gemaakt zij. 
 
 Artikel 1211 
 
 1. Om de inschrijving te bewerkstelligen stelt de schuldeiser, 
hetzij in persoon hetzij door een derde, aan de bewaarder der hypothe-
ken ter hand twee, door de schuldeiser of de derde ondertekende, bor-
derellen, waarvan het ene op het uitgegeven afschrift van de titel kan 
gesteld worden. 
 2. Die borderellen bevatten: 
a. een bepaalde aanduiding van de schuldeiser en van de schuldenaar en 

de opgave der woonplaats door eerstgemelde gekozen. De inschrijving 
op de goederen van een overledene kan gedaan worden ten name van de 
overledene; 

b. de dagtekening en de aard van de rechtstitel, met opgave van de 
ambtenaar door of ten overstaan van welke de akte is verleden, of 
van de rechter die de te bezwaren goederen naar aanleiding van het 
derde lid van artikel 1197 heeft aangeduid; 

c. het beloop der inschuld of de begroting der voorwaardelijke en on-
bepaalde rechten welke verzekerd moeten worden, mitsgaders de tijd 
waarop de schuld opeisbaar is; 

d. de aanduiding van de aard en de plaatselijke ligging van de goe-
deren waarop de hypotheek is gevestigd, behoudens verdere aandui-
ding of omschrijving, indien deze door wettelijke regelingen wordt 
vereist; 

e. de bedingen welke naar aanleiding van artikel 1210, mitsgaders van 
het tweede lid van artikel 1203 en van het tweede lid van artikel 
1234 tussen de schuldeiser en de schuldenaar mochten gemaakt zijn. 

 
 Artikel 1212 
 
 De bewaarder behoudt een der borderellen, ten einde hetzelve in 
zijn register in te schrijven onder de dagtekening van de overgave. 
Hij geeft onmiddellijk aan degene die de inschrijving verzocht heeft, 
het andere borderel terug, aan de voet van hetwelk hij de dag der 
overgave vermeldt. Hij is eindelijk verplicht, indien zulks gevorderd 
wordt, uiterlijk binnen vierentwintig uren, op dat borderel naderhand 
bij te voegen het nummer waaronder de inschrijving in zijn registers 
heeft plaatsgehad, Beide deze verklaringen zullen door hem worden on-
dertekend. 
 
 
 
 



 ************************* 
AB 1989 no. GT 100 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 21 april 2008 
 ************************* 
==================================================================== 
 

 
 213 

 Artikel 1213 
 
 Bij het vorderen der aantekening waarvan in artikel 1134 gespro-
ken wordt, zijn de schuldeisers of de legatarissen verplicht aan de 
bewaarder der hypotheken ter hand te stellen: 
a. een authentiek afschrift van de eis tot afscheiding der goederen; 
b. de doodakte van de overledene of een ander deugdelijk bewijs dat de 

rechtsvordering is aangevangen binnen de zes maanden na het open-
vallen der nalatenschap; 

c. twee borderellen houdende naar het voorschrift van artikel 1211, 
onderdeel d, de aanduiding van de aard en de ligging der goederen, 
ter zijde van welke de aantekening wordt gevorderd; en zijn de be-
palingen van artikel 1212 op deze borderellen toepasselijk. 

 
 Artikel 1214 
 
 Het is aan degene die een inschrijving heeft laten doen, alsmede 
aan zijn vertegenwoordigers of die uit kracht ener authentieke akte 
desnoods recht verkregen hebben, geoorloofd om in het register der hy-
potheken de door hem gekozen woonplaats te veranderen. 
 
 Artikel 1215 
 
 De inschrijving kan ter zake van verzuim der hierboven voorge-
schreven formaliteiten niet worden vernietigd, dan alleenlijk ingeval 
zij de schuldeiser, de schuldenaar, de schuld of het bezwaarde goed 
niet op een voldoende wijze kenbaar maken. 
 
 Artikel 1216 
 
 De inschrijving doet de hypotheek stand houden zonder vernieu-
wing. 
 
 Artikel 1217 
 
 De kosten der inschrijving zijn voor rekening van de schuldenaar, 
indien het tegendeel niet bedongen is. 
 
 Artikel 1218 
 
 De rechtsvorderingen tegen de schuldeisers waartoe de inschrij-
vingen kunnen aanleiding geven, moeten aangelegd worden voor de rech-
ter in eerste aanleg en de oproepingen zullen worden gedaan aan hun 
persoon of aan de laatste woonplaats die blijkens het register gekozen 
is; en zulks niettegenstaande het overlijden, hetzij van de schuldei-
sers hetzij van degenen bij wie zij domicilie hebben gekozen. 
 
 
 DERDE AFDELING 
 
 Van de doorhaling der inschrijvingen 
 
 Artikel 1219 
 
 De inschrijvingen worden ten koste van de schuldenaar doorgehaald 
of met toestemming der daartoe bevoegde belanghebbende partijen of ten 
gevolge van een vonnis, hetzij in het hoogste ressort gewezen hetzij 
in kracht van gewijsde gegaan. 
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 Artikel 1220 
 
 1. In beide gevallen leggen degenen die de doorhaling verzoeken, 
ten kantore van de bewaarder over een authentieke akte waarbij tot de 
doorhaling wordt gemachtigd of een authentiek afschrift van zodanige 
akte, of van het vonnis daartoe strekkende. 
 2. De last om in de doorhaling ener hypothekaire inschrijving toe 
te stemmen kan alleen bij authentieke akte worden gegeven. 
 3. In geval van geschil over de bevoegdheid van hen die in de 
doorhaling hebben toegestemd, of over de geldigheid der aangeboden be-
wijsstukken, zal de rechter in eerste aanleg daarover uitspraak doen 
op een eenvoudig, onder overlegging van die stukken, ingediend ver-
zoekschrift. 
 
 Artikel 1221 
 
 Indien in een doorhaling niet wordt toegestemd, moet dezelve ge-
vraagd worden voor het gerecht in eerste aanleg. 
 
 VIERDE AEDELING 
 
 Van de gevolgen der hypotheken tegen derde bezitters 
 
 Artikel 1222 
 
 De schuldeiser die een ingeschreven hypotheek heeft, vervolgt 
zijn recht op het verbonden onroerend goed, in welke handen zich dat 
ook bevinde, om gerangschikt en betaald te worden volgens de orde van 
inschrijving. 
 
 Artikel 1223 
 
 De schuldeiser heeft het recht om, na gedaan bevel aan de schul-
denaar, het verbonden onroerend goed onder de derde bezitter in beslag 
te nemen en te doen verkopen. Hierbij en bij de rangschikking op de 
opbrengst daarvan tussen de onderscheidene schuldeisers, moeten de 
formaliteiten worden inachtgenomen, ten opzichte van gerechteljjke 
uitwinningen en rangschikking in het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering van Aruba voorgeschreven. 
 
 Artikel 1224 
 
 De derde bezitter kan zich tegen de verkoop verzetten, indien hij 
kan aanwijzen, dat zich alsnog in het bezit van de oorspronkelijke 
schuldenaar bevinden een of meer onroerende goederen, mede hypothekair 
voor dezelfde schuld verbonden, en klaarblijkelijk voldoende om daar-
aan die schuld te verhalen. In zodanig geval kan hij met schorsing der 
uitwinning van zijn eigendom de voorafgaande uitwinning van het mede-
verbonden goed onder de oorspronkelijke schuldenaar vorderen. 
 
 Artikel 1225 
 
 Ingeval een hypotheek is gevestigd op een onroerend goed en een 
of meer gedeelten daarvan tot derde bezitters mochten zijn overgegaan, 
behoudt de schuldeiser de bevoegdheid om zijn recht op het verbonden 
goed of op zodanig gedeelte daarvan als zij raadzaam of voldoende 
acht, voor het geheel te doen gelden, even als of het verbondene zich 
nog onverdeeld in het bezit van de schuldenaar bevond. 
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 Artikel 1226 
 
 De derde bezitter die, hetzij bij uitwinning hetzij vrijwillig, 
de schuld heeft gekweten, is bevoegd, als daardoor uit kracht der wet 
in de rechten des schuldeisers zijnde getreden, om na aftrek van zijn 
aandeel in evenredigheid tot de gezamenlijke waarde van de verbonden 
goederen de verdere hypothekaire rechten voor deze inschuld op de me-
deverbonden goederen of gedeelten van dezelve te doen gelden. 
 
 Artikel 1227 
 
 In de gevallen bij de artikelen 1225 en 1226 vermeld, zal de in-
schrijving van de hypotheek alleen op dat goed of gedeelte van hetzel-
ve worden doorgehaald, waarop de schuldvordering is verhaald of waar-
van de derde bezitter de schuld heeft gekweten en op het verder ver-
bonden niet eer dan nadat de betaald hebbende de uitgewonnen derde be-
zitter zijn recht volgens artikel 1226 zal hebben doen gelden of in de 
doorhaling zal hebben toegestemd. Tot verzekering van zijn recht, is 
de gesubrogeerde schuldeiser verplicht daarvan aantekening te laten 
doen op de gewone registers. 
 
 Artikel 1228 
 
 De derde bezitter heeft altijd het recht, tot op het tijdstip der 
toewijzing toe, om de uitwinning van het bij hem bezeten verbonden 
goed te doen ophouden door de kwijting van de ingeschreven schuld met 
de renten overeenkomstig artikel 1209, mitsgaders de kosten. 
 
 Artikel 1229 
 
 Hetgeen het verbonden goed bij uitwinning meer opbrengt dan de 
hypothekaire lasten en kosten bedragen, wordt uitgekeerd aan de derde 
bezitter. 
 
 Artikel 1230 
 
 De erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, zowel ten las-
te als ten bate van het uitgewonnen goed, die door de overgang aan de 
derde bezitter waren te niet gegaan, herleven, nadat hetzelve aan een 
ander is toegewezen. 
 
 Artikel 1231 
 
 De verminderingen welke door schuld of onachtzaamheid van de der-
de bezitter ten nadele der hypothekaire schuldeisers aan het goed zijn 
veroorzaakt, leveren tegen dezelven een rechtsvordering tot schade-
loosstelling op; hij kan de door hem gemaakte onkosten en verbeterin-
gen niet terugvorderen, dan ten belope van hetgeen het goed door de 
verbeteringen in waarde vermeerderd is. 
 
 Artikel 1232 
 
 De derde bezitter die de hypothekaire schuld betaald of de ge-
rechtelijke uitwinning daarvoor heeft ondergaan, heeft zijn verhaal 
tot vrijwaring tegen de schuldenaar. 
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 VIJFDE AFDELING 
 
 Van het te niet gaan der hypotheken 
 
 Artikel 1233 
 
 De hypotheken gaan te niet: 
a. door het te niet gaan der hoofdverbintenis; 
b. door des schuldeisers afstand van de hypotheek; 
c. door gerechtelijke rangschikking. 
 
 Artikel 1234 
 
 1. Degene die het bezwaarde goed heeft gekocht, hetzij bij ge-
rechtelijke uitwinning hetzij ten gevolge ener willige verkoping voor 
een in geld bepaalde prijs, kan vorderen, dat het verkochte perceel 
wordt ontlast van alle hypothekaire lasten die de koopprijs te boven 
gaan, met inachtneming der voorschriften bij de volgende artikelen ge-
geven. 
 2. De zuivering zal echter bij willige verkoping geen plaats heb-
ben indien de partijen bij het vestigen der hypotheek zulks uitdrukke-
lijk zijn overeengekomen en dat beding op de openbare registers is 
aangetekend. 
 3. Zodanig beding kan slechts door de eerste hypothekaire 
schuldeiser gemaakt worden. 
 
 Artikel 1235 
 
 In geval van willige verkoping zal de vordering tot ontlasting 
niet kunnen worden gedaan, tenzij de verkoping hebbe plaats gehad in 
het openbaar, volgens plaatselijke gebruiken, ten overstaan van een 
openbare ambtenaar, en in tegenwoordigheid van de rechter in eerste 
aanleg en voorts de ingeschreven schuldeisers daarvan zijn verwittigd 
geworden ten minste dertig dagen voor de toewijzing bij een exploit 
hetwelk zal moeten worden betekend aan de woonsteden die de schuldei-
sers bij de inschrijving hebben gekozen. 
 
 Artikel 1236 
 
 De koper die het genot wil hebben van het voorrecht bij artikel 
1234 vermeld, is gehouden om binnen een maand na de toewijzing een ge-
rechtelijke rangschikking tot verdeling van de koopprijs te doen ope-
nen, overeenkomstig de regelen bij het Wetboek van Burgerljjke Rechts-
vordering van Aruba voorgeschreven. 
 
 Artikel 1237 
 
 1. Bij de rangschikking zal de doorhaling worden bevolen van de 
inschrijvingen die niet batig zijn gerangschikt. 
 2. Zodanige inschrijvingen die slechts voor een gedeelte batig in 
aanmerking komen, zullen slechts voor dat gedeelte in stand blijven, 
tot op de betaling toe welke de schuldeiser dadelijk zal kunnen vor-
deren, zonder aanzien of de inschulden opeisbaar of niet opeisbaar 
zijn. 
 3. Ten opzichte van inschulden welker geheel bedrag batig is ge-
rangschikt, zullen de inschrijvingen gehandhaafd blijven, en de koper 
tot dezelfde verplichtingen zijn verbonden en dezelfde tijdsbepalingen 
en uitstellen genieten als de oorspronkelijke schuldenaar. 
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 Artikel 1238 
 
 Bij het opmaken der hoe grootheid van hypothekaire inschrijvin-
gen, zal de altijd durende rente worden berekend tegen de hoofdsom, in 
de akte vermeld en bij gebreke daarvan tegen hetgeen verkregen wordt 
door het bedrag der rente met twaalf en een half te vermenigvuldigen; 
en zullen lijfrenten of levenslange pensioenen worden berekend en tot 
de hoofdsom gebracht naar gelang van de ouderdom des genieters of van 
degene op wiens lijf de lijfrente is gevestigd of naar de tijd gedu-
rende welke het genot moet duren; alles overeenkomstig de gewone waar-
de der lijfrenten, naar begroting van deskundigen. 
 
 Artikel 1239 
 
 Inschrijvingen op goederen van voogden, curators en mannen, ten 
behoeve van minderjarigen, onder curatele gestelden of getrouwde vrou-
wen en in het algemeen alle inschrijvingen voor schulden voort-
spruitende uit verbintenissen die voorwaardelijk zijn of welker hoe-
grootheid onbepaald is, blijven in zoverre zij voor het geheel of voor 
een gedeelte batig zijn gerangschikt, ten laste van het verkochte per-
ceel gehandhaafd, tot op het tijdstip waarop na het vervallen der 
voogdij of der curatele, de ontbinding des huwelijks of de uitkomst 
van de voorwaardelijke of onbepaalde verbintenis, zal blijken of, en 
tot welk beloop, de hypothekaire schuldeisers op de kooppenningen ge-
rechtigd zijn. 
 
 Artikel 1240 
 
 De koper houdt de kooppenningen onder zich tot het beloop der 
som, waarmede het perceel naar aanleiding van artikel 1239 belast 
blijft; indien daaromtrent bij de veilconditiën niets anders is be-
paald, is hij verplicht aan de verkoper of andere gerechtigden de wet-
telijke rente tier som uit te keren tot op het tijdstip der eindelijke 
uitbetaling van de koopschat. 
 
 Artikel 1241 
 
 1. Indien echter de koper of zijn opvolgers het perceel zodanig 
verslimmeren of verwaarlozen, dat daardoor de zekerheid der gerech-
tigden zoude kunnen verminderen of verloren gaan, hebben deze de be-
voegdheid om in rechten te eisen, dat de onbetaalde kooppenningen da-
delijk zullen worden afgelost en belegd, hetzij in hypothekaire in-
schrijvingen op andere onroerende goederen hetzij in inschrijvingen op 
het grootboek der nationale schuld; 
in beide gevallen onder hetzelfde verband en onder dezelfde bepa-
lingen, alsof de kooppenningen onder de koper of diens opvolgers waren 
verbleven; alles onverminderd de vergoeding van kosten, 
schade en interesten, zo daartoe gronden zijn. 
 2. Ingeval de eis tot dadelijke aflossing, bij het eerste lid be-
doeld, wordt toegewezen, zal de rechter tevens een bekwame persoon be-
noemen, die met de ontvangst der kooppenningen en de belegging zal be-
last zijn. 
 
 Artikel 1242 
 
 Indien in het geval van artikel 1239 bij uitkomst blijkt, dat de-
gene te wiens behoeve de inschrijving is geschied, niets te vorderen 
heeft of minder dan de oorspronkelijk ingeschreven som, wordt het ver-
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band opgeheven en worden de onvoldane kooppenningen uitgekeerd, hetzij 
ten behoeve van de hypothekaire schuldeisers wier inschrijvingen ge-
heel of gedeeltelijk niet batig waren gerangschikt en zulks met in-
achtneming van de rang waarin zij waren geplaatst, hetzij ten behoeve 
van de oorspronkelijke eigennaar des perceels of andere rechthebben-
den. 
 
 Artikel 1243 
 
 Indien ter zake van inschrijvingen, bij artikel 1239 vermeld, la-
tere geheel of gedeeltelijk niet batig zijn gerangschikt en alzo moe-
ten worden doorgehaald, zal de rechter bij het vonnis van rang-
schikking bevelen, dat door de hypotheekbewaarder ambtshalve nevens de 
doorhaling op de registers worde aangetekend, dat de schuldeisers hun 
recht behouden op hetgeen bij uitkomst van de onbetaalde kooppenningen 
mocht overschieten. 
 
 Artikel 1244 
 
 Ingeval bij rechterlijke uitwinning een perceel, bevattende on-
derscheidene onroerende goederen waarvan een of meer onbelast en ande-
re met hypotheek bezwaard zijn, in zijn geheel voor een prijs is ver-
kocht, zal de prijs van elk onroerend goed naar evenredigheid van de 
gehele koopprijs ten behoeve van de op elk stuk goed ingeschreven 
schuldeisers door de rechter, na verhoor van deskundigen, worden be-
paald. 
 
 ZESDE AFDELING 
 
Van de openbare bekendheid der registers en van de verantwoorde-

lijkheid van de bewaarder der hypotheken 
 
 Artikel 1245 
 
 1. De bewaarder der hypotheken is gehouden om aan al degenen die 
zulks verlangen, inzage te geven van zijn registers en een afschrift 
uit te leveren van de akten welke op zijn registers zijn overge-
schreven, en van de bestaande inschrijvingen en aantekeningen of wel 
een getuigschrift dat er geen bestaan. 
 2. In allen gevalle is hij verplicht, bijaldien bevorens in-
schrijvingen op het goed hebben bestaan, die naderhand zijn doorge-
haald, van die daadzaak, zonder verder bijzondere aanduiding, melding 
te maken op het door hem te geven afschrift of getuigschrift. 
  

Artikel 1246 
 
 De rechtspersoon Aruba is tegenover de belanghebbenden verant-
woordelijk voor de nadelen, ontstaan uit de navolgende handelingen of 
verzuimen van de bewaarder der hypotheken: 
a. uit zijn nalatigheid in het doen van tijdige en nauwkeurige over-

schrijvingen, inschrijvingen, melding van beperkende bedingen en 
van aantekeningen, welke te zijnen kantore gevorderd zijn; 

b. uit het verzuim om in zijn getuigschriften melding te maken van een 
of meer bestaande inschrijvingen, ten ware, in het laatste geval, 
de misslag voortkwam uit onvoldoende opgave, die hem niet zoude 
kunnen worden te laste gelegd; 

c. uit doorhalingen gedaan zonder dat de stukken, bij artikel 1220 
vermeld, aan hem zijn overgelegd; 
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d. uit het verzuim der opgave bij het tweede lid van artikel 1245 ver-
meld. 
 

 Artikel 1247 
 (vervallen) 
 

 Artikel 1248 
 

 Het onroerend goed, te welks aanzien de bewaarder in zijn ge-
tuigschrift een of meer ingeschreven lasten mocht verzuimd hebben op 
te geven, is van die lasten niet ontheven; behoudens de verantwoor-
delijkheid van de bewaarder jegens degene die het getuigschrift waarin 
de missslag heeft plaatsgehad, verlangd heeft en onverminderd het ver-
haal van de bewaarder op de schuldeisers die onverschuldigde betaling 
hebben genoten. 
 
 Artikel 1249 
 
 In geen geval mag de bewaarder der hypotheken weigeren of ver-
tragen om akten waarbij de eigendom wordt overgedragen, over te 
schrijven, hypothekaire rechten in te schrijven, inzage van zijn re-
gisters te geven of verzochte getuigschriften af te geven, op straffe 
van vergoeding van kosten, schade en interesten jegens de partijen; te 
welke einde, op verzoek van hen die zulks begeren,door een notaris of 
deurwaarder, met twee getuigen, een verslag van des bewaarders weige-
ring of vertraging zal worden opgemaakt. 
 
 DERDE BOEK 
 
 VAN VERBINTENISSEN 
 
 EERSTE TITEL 
 
 Van verbintenissen in het algemeen 
 
 EERSTE AFDELING 
 
 Algemene bepalingen 
 
 Artikel 1250 
 
 Alle verbintenissen ontstaan of uit overeenkomst of uit de wet. 
 
 Artikel 1251 
 
 Zij strekken om iets te geven, te doen of niet te doen. 
 
 TWEEDE AFDELING 
 
 Van verbintenissen om iets te geven 
 
 Artikel 1252 
 
 1. In de verbintenissen om iets te geven is begrepen de ver-
plichting om de zaak te leveren en voor derzelver behoud tot op het 
tijdstip der levering als een goed huisvader te zorgen. 
 2. Deze laatste verplichting is meer of minder uitgestrekt ten 
aanzien van zekere overeenkomsten waarvan de gevolgen te dezen op-
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zichte in de titels daartoe betrekkelijk aangewezen worden. 
 
 Artikel 1253 
 
 De schuldenaar is jegens de schuldeiser tot vergoeding van kos-
ten, schade en interesten gehouden, indien hij zich in de onmoge-
lijkheid heeft gesteld om de zaak te leveren of voor derzelver behoud 
niet behoorlijk heeft gewaakt. 
 
 Artikel 1254 
 
 Bij een verbintenis om een bepaalde zaak te geven is deze voor 
rekening van de schuldeiser van het ogenblik der verbintenis. Bij na-
latigheid van de schuldenaar om de zaak te leveren is dezelve van het 
ogenblik van die nalatigheid voor zijn rekening. 
 
 Artikel 1255 
 
 De schuldenaar wordt in gebreke gesteld, hetzij door een bevel of 
andere soortgelijke akte hetzij uit kracht der verbintenis zelf, wan-
neer deze medebrengt, dat de schuldenaar in gebreke zal zijn door het 
enkel verloop van de bepaalde termijn. 
 
 DERDE AFDELING 
 
 Van verbintenissen om iets te doen of niet te doen 
 
 Artikel 1256 
 
 Alle verbintenissen om iets te doen of niet te doen, worden opge-
lost in vergoeding van kosten, schade en interesten, ingeval de schul-
denaar niet aan zijn verplichting voldoet. 
 
 Artikel 1257 
 
 Niettemin heeft de schuldeiser het recht om de vernietiging te 
vorderen van hetgeen strijdig met de verbintenis verricht is en hij 
kan zich door de rechter doen machtigen om ten koste van de schulde-
naar het gedane te doen vernietigen; onverminderd de vergoeding van 
kosten, schade en interesten, indien daartoe gronden bestaan. 
 
 Artikel 1258 
 
 De schuldeiser kan ook, in geval de verbintenis niet ten uitvoer 
wordt gebracht, gemachtigd worden om zelf die verbintenis te doen uit-
voeren ten koste van de schuldenaar. 
 
 Artikel 1259 
 
 Indien de verbintenis bestaat in iets te doen, is degene die 
daartegen handelt, uit hoofde van die overtreding alleen, gehouden tot 
vergoeding van kosten, schade en interesten. 
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 VIERDE AFDELING 
 

Van de vergoeding van kosten, schade en interesten, 
 voortspruitende uit het niet nakomen van een verbintenis 

 
 Artikel 1260 
 
 Vergoeding van kosten, schade en interesten, voortspruitende uit 
het niet nakomen van een verbintenis, is dan eerst verschuldigd wan-
neer de schuldenaar, na ingebreke te zijn gesteld, nalatig blijft om 
die verbintenis te vervullen, of indien hetgeen de schuldenaar ver-
plicht was te geven of te doen, slechts kon gegeven of gedaan worden 
binnen zekere tijd welke hij heeft laten voorbijgaan. 
 
 Artikel 1261 
 
 De schuldenaar moet, indien daartoe gronden bestaan, veroordeeld 
worden tot vergoeding van kosten, schade en interesten, zo dikwijls 
hij niet bewijzen kan, dat het niet uitvoeren of het niet tijdig uit-
voeren der verbintenis voortkomt uiteen vreemde oorzaak die hem niet 
kan worden toegerekend, al heeft er ook geen kwade trouw van zijn zij-
de plaats gehad. 
 
 Artikel 1262 
 
 Geen vergoeding van kosten, schade en interesten heeft plaats, 
indien de schuldenaar door overmacht of door toeval verhinderd is ge-
worden om iets te geven of te doen, waartoe hij verplicht was, of iets 
gedaan heeft, hetwelk hem verboden was. 
 
 Artikel 1263 
 
 De vergoeding van kosten,schade en interesten, welke de schuldei-
ser recht heeft te vorderen, bestaat in het algemeen in het verlies 
hetwelk hij heeft gel eden en in de winst welke hij heeft moeten der-
ven, behoudens de hierna vermelde uitzonderingen en wijzigingen. 
 
 Artikel 1264 
 
 De schuldenaar is slechts gehouden tot vergoeding der kosten, 
schade en interesten, welke men voorzien heeft of heeft kunnen voor-
zien ten tijde van het aangaan der verbintenis, ten ware het aan zijn 
arglist te wijten zij, dat de verbintenis niet is nagekomen. 
 
 Artikel 1265 
 
 Zelfs indien het niet nakomen der verbintenis te wijten is aan de 
arglist van de schuldenaar, moet de vergoeding van kosten, schade en 
interesten ten opzichte van de door de schuldeiser gel eden schade en 
de winstderving alleenlijk datgene bevatten, hetwelk een onmiddellijk 
en dadelijk gevolg is van het niet nakomen der verbintenis. 
 
 Artikel 1266 
 
 Indien bij de verbintenis bepaald is, dat degene die in gebreke 
blijft om dezelve na te komen, bijwege van schadevergoeding een zekere 
som zal betalen, kan aan de andere partij geen meerdere noch mindere 
som worden toegewezen. 
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 Artikel 1267 
 
 1. In verbintenissen die alleen betrekkelijk zijn tot de betaling 
van een zekere geld som, bestaat de vergoeding van kosten, schade en 
interesten, uit vertraging in de uitvoering voortkomende, behoudens 
bijzondere wettelijke voorschriften, alleenlijk in de wettelijke inte-
resten waarvan de hoogte bij landsbesluit, houdende algemene maatrege-
len, wordt geregeld. 
 2. Die vergoeding van kosten, schade en interesten is verschul-
digd zonder dat de schuldeiser enig verlies behoeft te bewijzen. 
 3. De wettelijke interesten worden, behoudens bijzondere wette-
lijke voorschriften, berekend van de dag dat zij in rechte worden ge-
vorderd, tenzij de schuldenaar na het opeisbaar worden van de vor-
dering schriftelijk tot betaling is aangemaand met de mededeling dat 
de schuldeiser in geval van verdere vertraging aanspraak maakt op ver-
goeding van interesten. In het laatste geval worden de wettelijke in-
teresten berekend van de dag waartegen de schuldenaar is aangemaand. 
 4. Wettelijke interesten die lopen op het tijdstip van inwer-
kingtreding van een nieuwe rentevoet krachtens een landsbesluit, hou-
dende algemene maatregelen, als bedoeld in het eerste lid van dit ar-
tikel, worden met ingang van dat tijdstip naar de nieuwe rentevoet be-
rekend. 
 
 Artikel 1267a 
 
 In geval van een verplichting tot rekening en verantwoording wor-
den de wettelijke interesten over het door de rekenplichtige ver-
schuldigde saldo berekend van de dag dat het doen van rekening en ver-
antwoording in rechte is gevorderd, dan wel van de dag waartegen 
schriftelijk daartoe is aangemaand met een mededeling als bedoeld in 
het derde lid van artikel 1267. 
 
 Artikel 1268 
 
 Vervallen interesten van hoofdsommen kunnen wederom interesten 
opbrengen, hetzij ten gevolge van een gerechtelijke aanvraag hetzij 
krachtens een bijzondere overeenkomst, mits de aanvraag of de over-
eenkomst lope over interesten, ten minste voor een geheel jaar ver-
schuldigd. 
 
 Artikel 1269 
 
 1. Niettemin brengen vervallen inkomsten als pacht- en huurpen-
ningen, altijddurende of lijfrenten, interesten voort, van de dag dat 
de eis gedaan of de overeenkomst gesloten is. 
 2. Dezelfde regel is toepasselijk op teruggaven van vruchten en 
op interesten, die door een derde aan de schuldeiser tot ontlasting 
van de schuldenaar betaald zijn. 
 
 VIJFDE AFDELING 
 
 Van voorwaardelijke verbintenissen 
 
 Artikel 1270 
 
 Een verbintenis is voorwaardelijk, wanneer men dezelve doet af-
hangen van een toekomstige en onzekere gebeurtenis, hetzij door de 
verbintenis op te schorten tot zodanige gebeurtenis plaats hebbe het-
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zij door de verbintenis te doen vervallen, naarmate de gebeurtenis al 
of niet voorvalt. 
 
 Artikel 1271 
 
 Alle voorwaarden om iets te doen, dat onmogelijk, met de goede 
zeden strijdig of bij de wet verboden is, zijn nietig, en maken de 
overeenkomst die men daarvan heeft doen afhangen, van onwaarde. 
 
 Artikel 1272 
 
 De voorwaarde om iets niet te doen, hetwelk onmogelijk is, maakt 
de verbintenis onder die voorwaarde aangegaan, niet van onwaarde. 
 
 Artikel 1273 
 
 Alle verbintenissen zijn nietig, indien derzelver vervulling al-
leenlijk afhangt van de wil van degene die verbonden is. Indien echter 
de verbintenis afhangt van een daad waarvan de vervulling in zijn 
macht staat, en die daad heeft plaatsgehad,is de verbintenis van 
kracht. 
 
 Artikel 1274 
 
 Alle voorwaarden moeten vervuld worden op zodanige wijze, als 
partijen waarschijnlijk gewild en verstaan hebben. 
 
 Artikel 1275 
 
 1. Indien een verbintenis afhangt van de voorwaarde dat zekere 
gebeurtenis binnen een bepaalde tijd zal plaats hebben, wordt de voor-
waarde gehouden te ontbreken, indien de tijd verlopen is zonder dat de 
gebeurtenis hebbe plaats gehad. 
 2. Bijaldien de tijd niet bepaald is,kan de voorwaarde altijd 
vervuld worden en wordt dezelve niet gehouden te ontbreken, voordat 
het zeker is, dat de gebeurtenis geen plaats zal hebben. 
 
 Artikel 1276 
 
 Indien een verbintenis afhangt van de voorwaarde dat zekere zaak 
binnen een bepaalde tijd niet zal gebeuren, is die voorwaarde vervuld, 
indien de tijd verlopen is, zonder dat bedoelde zaak gebeurd zij. De 
voorwaarde is insgelijks vervuld, indien het voor het verloop van die 
tijd zeker is, dat de gebeurtenis geen plaats zal hebben; doch wanneer 
er geen tijd is bepaald, is de voorwaarde niet vervuld, voordat het 
zeker is, dat de bedoelde zaak niet zal gebeuren. 
 
 Artikel 1277 
 
 De voorwaarde wordt gehouden voor vervuld, indien de schuldenaar 
die zich onder dezelve verbonden heeft, de vervulling der voorwaarde 
heeft verhinderd. 
 
 Artikel 1278 
 
 1. Indien de voorwaarde vervuld is, werkt zij achteruit tot de 
tijd waarop de verbintenis is geboren. 
 2. Bij overlijden van de schuldeiser voor de vervulling van de 
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voorwaarde gaan mitsdien deszelfs rechten over op zijn erfgenamen. 
 
 Artikel 1279 
 
 De schuldeiser kan voor de vervulling der voorwaarde alle mid-
delen in het werk stellen, welke tot bewaring van zijn recht noodza-
kelijk zijn. 
 
 Artikel 1280 
 
 1. Een verbintenis onder een opschortende voorwaarde is de zo-
danige welke afhangt, of van een toekomstige en onzekere gebeurtenis 
of van een reeds gebeurde doch aan partijen nog onbekende zaak. 
 2. In het eerste geval kan de verbintenis niet worden ten uitvoer 
gebracht, dan nadat de gebeurtenis heeft plaatsgehad; in het tweede 
geval is de verbintenis van kracht, van de dag af dat dezelve is ont-
staan. 
 
 Artikel 1281 
 
 1. Indien de verbintenis van een opschortende voorwaarde afhangt, 
blijft de zaak die het onderwerp der verbintenis uitmaakt, voor reke-
ning van de schuldenaar, die slechts verbonden is om dezelve te leve-
ren, wanneer de voorwaarde vervuld is. 
 2. Indien de zaak geheel en al is verloren gegaan buiten toedoen 
van de schuldenaar, blijft er, noch van de ene noch van de andere zij-
de, enige verbintenis bestaan. 
 3. Indiende zaak buiten toedoen van de schuldenaar in waarde is 
verminderd, heeft de schuldenaar de keus om, of de verbintenis te ver-
breken of de zaak te eisen in de staat waarin dezelve zich bevindt, 
zonder enige vermindering van de uitgeloofde prijs. 
 4. Indien de zaak door toedoen van de schuldenaar in waarde is 
verminderd, is de schuldeiser gerechtigd om, of de verbintenis te ver-
breken of de zaak te eisen in de staat waarin dezelve zich bevindt, 
met vergoeding van kosten, schade en interesten. 
 
 Artikel 1282 
 
 1. Een ontbindende voorwaarde is de zodanige welke na haar ver-
vulling de verbintenis doet ophouden en de zaken weder tot de vorige 
stand doet terugkeren, evenals of er geen verbintenis bestaan had. 
 2. De voorwaarde schort deze nakoming der verbintenis niet op; 
alleenlijk verplicht zij de schuldeiser om het geen hij ontvangen 
heeft terug te geven, ingeval de bij de voorwaarde bedoelde gebeur-
tenis standgrijpt. 
 
 Artikel 1283 
 
 1. De ontbindende voorwaarde wordt altijd voorondersteld in we-
derkerige overeenkomsten plaats te grijpen, in geval een der partijen 
aan haar verplichting niet voldoet. 
 2. In dat geval is de overeenkomst niet van rechtswege ontbonden, 
maar moet de ontbinding in rechten gevraagd worden. 
 3. Deze aanvraag moet ook plaats hebben, zelfs indien de ont-
bindende voorwaarde wegens het niet nakomen der verplichting in de 
overeenkomst mocht zijn uitgedrukt. 
 4. Indien de ontbindende voorwaarde niet in de overeenkomst is 
uitgedrukt,staat het de rechter vrij om,naar gelang der omstandighe-
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den, aan de verweerder, op deszelfs verzoek, een termijn te gunnen om 
alsnog aan zijn verplichting te voldoen, welke termijn echter de tijd 
van een maand niet mag te bovengaan. 
 
 Artikel 1284 

 
 Degene te wiens opzichte de verbintenis niet is nagekomen, heeft 
de keus om, of de andere partij, indien zulks mogelijk is, tot de na-
koming der overeenkomst te noodzaken of derzelver ontbinding te vorde-
ren met vergoeding van kosten, schade en interesten. 

 
 ZESDE AFDELING 
 
 Van verbintenissen met tijdsbepaling 
 
 Artikel 1285 

 
 Een tijdsbepaling schort de verbintenis niet op, maar slechts 
haar uitvoering. 

 
 Artikel 1286 
 
 Hetgeen slechts op tijd verschuldigd is, kan niet geëist worden, 
voordat de vervaltijd verschenen is; maar hetgeen vooraf betaald is 
kan niet worden teruggevorderd. 

 
 Artikel 1287 
 
 Een tijdsbepaling wordt altijd voorondersteld bepaald te zijn ten 
voordele van de schuldenaar, ten ware uit de aard van de verbintenis 
zelf of uit de omstandigheden mocht blijken, dat de tijdsbepaling ten 
voordele van de schuldeiser is geschied. 
 
 Artikel 1288 
 
 De schuldenaar kan het voorrecht van een bijgevoegde tijdsbepa-
ling niet meer inroepen, wanneer hij in staat van faillissement ver-
klaard is of door zijn toedoen de door hem ten behoeve van de 
schuldeiser gestelde zekerheid is verminderd. 
 
 ZEVENDE AFDELING 
 

Van alternatieve verbintenissen of van verbintenissen die  
ter keuze van een der partijen staan 

 
 Artikel 1289 
 
 In alternatieve verbintenissen wordt de schuldenaar bevrijd door 
de levering van een der beide zaken welke in de verbintenis vervat 
zijn; maar hij kan de schuldeiser niet noodzaken om een gedeelte van 
de ene en een gedeelte van de andere te ontvangen. 
 
 Artikel 1290 
 
 De keus behoort aan de schuldenaar,indien dezelve niet uitdruk-
kelijk aan de schuldeiser is toegestaan. 
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 Artikel 1291 
 
 Een verbintenis is zuiver en eenvoudig, schoon dezelve ter keuze 
of op een alternatieve wijze is aangegaan, indien een der beide be-
loofde zaken geen onderwerp van verbintenis kon uitmaken. 
 
 Artikel 1292 
 
 Een alternatieve verbintenis is zuiver en eenvoudig, indien een 
der beloofde zaken verloren gaat of zelfs door toedoen van de schul-
denaar niet meer kan geleverd worden. De waarde van die zaak kan niet 
in dezelver plaats worden aangeboden. Indien beide zaken zijn verloren 
gegaan en de schuldenaar oorzaak is van het vergaan van een van beide, 
moet hij de waarde betalen van die zaak welke het laatst is te niet 
gegaan. 
 
 Artikel 1293 
 
 1. Indien in de gevallen, bij artikel 1292 vermeld, de keus aan 
de schuldeiser is gelaten en een der zaken slechts verloren is gegaan, 
moet de schuldeiser, indien zulks buiten toedoen van de schuldenaar 
geschied is, de zaak hebben, die overgebleven is; indien het door toe-
doen van de schuldenaar geschied is, kan de schuldeiser, of de overge-
bleven zaak vorderen of de waarde van die welke verloren is gegaan. 
 2. Ingeval beide zaken zijn vergaan, kan de schuldeiser, indien 
zulks ten aanzien van beide of zelfs van een derzelve aan de schuld 
van de schuldenaar is toe te schrijven, de waarde van de ene of van de 
andere vorderen, naar zijn keus. 
 
 Artikel 1294 
 
 Dezelfde beginselen gelden, zowel in het geval dat meer dan twee 
zaken in de verbintenis zijn begrepen als dat de verbintenis bestaat 
in iets te doen of niet te doen. 
 
 ACHTSTE AFDELING 
 
 Van solidaire of hoofdelijke verbintenissen 
 
 Artikel 1295 
 
 Een hoofdelijke of solidaire verbintenis heeft tussen verschei-
dene schuldeisers plaats, wanneer de titel uitdrukkelijk aan ieder van 
hen het recht geeft om de voldoening der gehele schuld te eisen, in 
dier voege dat de betaling aan een van hun gedaan de schuldenaar be-
vrijdt, ofschoon ook de verbintenis uit haar aard tussen de onder-
scheidene schuldeisers splitsbaar en deelbaar mocht zijn. 
 
 Artikel 1296 
 
 1. Het staat aan de keus van de schuldenaar om de ene of andere 
der schuldeisers te voldoen, zolang hij niet door een van hen in rech-
ten is aangesproken. 
 2. Niettemin bevrijdt de kwijtschelding, door een der 
hoofdelijke schuldeisers gedaan, de schuldenaar niet verder dan voor 
het aandeel van die schuldeiser. 
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 Artikel 1297 
 
 Er heeft hoofdelijke verbintenis van de zijde der schuldenaren 
plaats, wanneer zij allen verplicht zijn tot een en dezelfde zaak, zo-
dat elk hunner voor het geheel kan worden aangesproken en de vol-
doening, door een van hen geschied, de overige schuldenaars ten aan-
zien van de schuldeiser bevrijdt. 
 
 Artikel 1298 
 
 Een verbintenis kan hoofdelijk zijn, alhoewel een der schulde-
naren op een andere wijze dan de overige tot voldoening derzelfde zaak 
mocht verplicht zijn, bij voorbeeld indien de een slechts voor-
waardelijk verbonden is, terwijl de verbintenis van de andere zuiver 
en eenvoudig is, of indien de een een tijdsbepaling heeft bedongen, 
welke aan de andere niet is toegestaan. 
 
 Artikel 1299 
 
 1. Geen verbintenis wordt voorondersteld hoofdelijk te zijn, ten-
zij zulks uitdrukkelijk bepaald zij. 
 2. Deze regel lijdt alleenlijk uitzondering in de gevallen waar 
in een verbintenis uit kracht van een wetsbepaling voor hoofdelijk ge-
houden wordt. 
 
 Artikel 1300 
 
 De schuldeiser van een hoofdelijke verbintenis kan die gene der 
schuldenaren aanspreken, welke hij verkiest, zonder dat deze hem het 
voorrecht van schuldsplitsing kunne tegenwerpen. 
 
 Artikel 1301 
 
 De vervolgingen, tegen een der schuldenaren gericht, beletten de 
schuldeiser niet om ook tegen de overige zijn recht te doen gelden. 
 
 Artikel 1302 
 
 1. Indien de verschuldigde zaak mocht vergaan door toedoen van 
een of meer der hoofdelijke schuldenaren of nadat deze in gebreke wa-
ren gesteld, zijn de overige medeschuldenaren niet ontheven van de 
verplichting om de waarde der zaak te betalen; doch zijn dezelve niet 
gehouden tot vergoeding van kosten, schade en interesten. 
 2. De schuldeiser kan alleenlijk de vergoeding van kosten, schade 
en interesten verhalen, zowel op de schuldenaren door wier toedoen de 
zaak is verloren gegaan,als op degenen die in de voldoening nalatig 
zijn geweest. 
 
 Artikel 1303 
 
 De eis tot betaling van interesten, tegen een der hoofdelijke 
schuldenaren gedaan, maakt dat de interesten ook lopen ten aanzien van 
al de overige. 
 
 Artikel 1304 
 
 1. Een hoofdelijke medeschuldenaar, in rechten door de schuldei-
ser aangesproken zijnde, kan zich bedienen van alle exceptiën die uit 
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de aard der verbintenis voortvloeien en van alle die hem persoonlijk 
eigen zijn, mitsgaders van al de zodanige welke aan al de medeschulde-
naren gemeen zijn. 
 2. Hij kan zich niet bedienen van zodanige exceptiën die enkel 
aan de personen van sommige der overige medeschuldenaren eigen zijn. 
 
 Artikel 1305 
 
 Indien een der schuldenaren de enige erfgenaam wordt van de 
schuldeiser of indien de schuldeiser de enige erfgenaam wordt van een 
der schuldenaren, doet deze schuldvermenging de hoofdelijke schuld 
niet vervallen, dan alleenlijk voor zoveel het aandeel van de schulde-
naar of de schuldeiser betreft. 
 
 Artikel 1306 
 
 De schuldeiser, in de verdeling der schuld ten aanzien van een 
der medeschuldenaren toegestemd hebbende, behoudt zijn hoofdelijke 
vordering tegen de overige, doch onder aftrek van het aandeel van de 
schuldenaar welke hij van de hoofdelijke verbintenis ontslagen heeft. 
 
 Artikel 1307 
 
 1. Een schuldeiser die het aandeel van een der schuldenaren af-
zonderlijk ontvangt, zonder bij de kwijting zijn hoofdelijk recht of 
zijn rechten in het algemeen voor te behouden, doet geen afstand van 
zijn hoofdelijk recht, dan alleen met betrekking tot deze schuldenaar. 
 2. Een schuldeiser wordt niet geacht de schuldenaar van zijn 
hoofdelijke verbintenis te hebben ontslagen, indien hij van dezelve 
een gelijke som ontvangt, als zijn aandeel in de schuld bedraagt, in-
dien de kwijting niet met zovele woorden inhoudt, dat het ontvangene 
voor zijn aandeel strekken zal. 
 3. Hetzelfde geldt ook omtrent de eis tegen een der medeschul-
denaren enkel voor zijn aandeel gedaan, zolang deze schuldenaar in de 
eis niet heeft toegestemd of daarop geen rechterlijke veroordeling ge-
volgd is. 
 
 Artikel 1308 
 
 Een schuldeiser die afzonderlijk en zonder voorbehouding het aan-
deel van een der medeschuldenaren in achterstallige renten of interes-
ten van een schuld ontvangt, verliest zijn hoofdelijk recht slechts 
ten aanzien der vervallen renten of interesten en niet ten opzichte 
van degene welke nog vervallen moeten, of van de hoofdsom, ten ware de 
afzonderlijke betaling gedurende tien achtereenvolgende jaren mocht 
hebben plaats gehad. 
 
 Artikel 1309 
 
 Een verbintenis, schoon hoofdelijk zijnde ten aanzien van de  
schuldeiser, is nochtans van rechtswege deelbaar tussen de schulde-
naren welke onder elkander niet verder dan ieder voor zijn aandeel 
verbonden zijn. 
 
 Artikel 1310 
 
 1. De medeschuldenaar van een hoofdelijke verbintenis, die de ge-
hele schuld voldaan heeft,kan van de overige niet meer terugvorderen, 



 ************************* 
AB 1989 no. GT 100 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 21 april 2008 
 ************************* 
==================================================================== 
 

 
 229 

dan het aandeel van ieder van hun bedraagt. 
 2. Indien een van hen onvermogend is om te betalen, wordt het 
verlies, door zijn onvermogen veroorzaakt, ponds-ponds gelijk verdeeld 
tussen de overige schuldenaren die betalen kunnen, en degene die de 
schuld voldaan heeft. 
 
 Artikel 1311 
 
 Ingeval de schuldeiser een der schuldenaren van deszelfs  hoof-
delijke verbintenis heeft ontslagen en een of meer der overige schul-
denaren onvermogend zijn geworden, wordt het aandeel der onvermogende 
ponds-ponds gelijk omgeslagen over al de schuldenaren, zelfs over de-
genen die bevorens van de hoofdelijke verbintenis zijn ontslagen. 
 
 Artikel 1312 
 
 Indien de zaak waar voor verscheidene personen zich als hoofde-
lijke medeschuldenaren hebben verbonden,slechts een van hen aangaat, 
zijn zij wel ieder voor het geheel aan de schuldeiser verbonden, maar 
onder elkander worden zij beschouwd als borg en voor degene die de 
zaak betreft, en moeten dienvolgens door dezelve worden schade-
loosgesteld. 
 
 NEGENDE AFDELING 
 
 Van deelbare en ondeelbare verbintenissen 
 
 Artikel 1313 
 
 Een verbintenis is deelbaar of ondeelbaar, naarmate dezelve tot 
onderwerp heeft, of een zaak die in de levering, of een daad die in de 
uitvoering al of niet vatbaar is, hetzij voor lichamelijke hetzij voor 
onlichamelijke verdeling. 
 
 Artikel 1314 
 
 Een verbintenis is ondeelbaar, ofschoon de zaak of daad, welke 
zij tot onderwerp heeft, uit haar aard deelbaar zij, indien de strek-
king der verbintenis dezelve niet vatbaar maakt voor een gedeeltelijke 
uitvoering. 
 
 Artikel 1315 
 
 Het hoofdelijke van een verbintenis geeft aan dezelve geenszins 
het kenmerk van ondeelbaarheid. 
 
 Artikel 1316 
 
 De verbintenis die voor verdeling vatbaar is, moet tussen de 
schuldenaar en de schuldeiser worden tenuitvoergebracht, evenalsof de-
zelve ondeelbaar was; de deelbaarheid is slechts van toepassing ten 
opzichte van hun erfgenamen, die de schuld niet kunnen vorderen of die 
niet verplicht zijn dezelve te voldoen, dan alleenlijk voor het aan-
deel waarvan zij erfgenamen zijn, als vertegenwoordigende de schuldei-
ser of de schuldenaar. 
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 Artikel 1317 
 
 1. Het beginsel, in artikel 1316 vastgesteld, lijdt uitzondering 
opzichtelijk de erfgenamen van de schuldenaar: 
a. ingeval het een hypothekaire schuld betreft; 
b. wanneer de schuld in een bepaalde zaak bestaat; 
c. ten opzichte van een alternatieve schuld van zaken, ter keuze van 

de schuldeiser, indien een der zaken ondeelbaar is ; 
d. indien bij de titel een der erfgenamen alleen met de uitvoering der 

verbintenis belast is; 
e. indien, hetzij uit de aard der verbintenis hetzij van de zaak die 

daarvan het onderwerp uitmaakt, hetzij uit het oogmerk hetwelk men 
zich in de overeenkomst heeft voorgesteld, blijkbaar is, dat het de 
bedoeling der handelende partijen geweest is, dat de schuld niet 
bij gedeelten zoude kunnen voldaan worden. 

 2. In de gevallen bedoeld in de onderdelen a, b en c kan de erf-
genaam die in het bezit is van de verschuldigde zaak of van het goed 
dat voor de schuld met hypotheek belast is, voor het geheel vervolgd 
worden op de verschuldigde zaak of op het met hypotheek bezwaarde 
goed, behoudens zijn verhaal op zijn medeërfgenamen. 
 3. In het geval bedoeld in onderdeel d kan de erfgenaam die al-
leen met de schuld belast is, en in het geval bedoeld in onderdeel e 
kan ook iedere erfgenaam voor het geheel worden vervolgd, behoudens 
het verhaal van laatstgemelde op zijn medeërfgenamen. 
 
 Artikel 1318 
 
 Een iegelijk dergenen die gezamenlijk tot een ondeelbare schuld 
verplicht zijn, is voor het geheel derzelve aansprakelijk, al ware het 
ook dat de verbintenis niet hoofdelijk mocht zijn aangegaan. 
 
 Artikel 1319 
 
 Hetzelfde geldt ook omtrent de erfgenamen van degene die tot een 
zodanige verbintenis gehouden is. 
 
 Artikel 1320 
 
 1. Iedere erfgenaam van de schuldeiser kan de uitvoering van een 
ondeelbare verbintenis in derzelver geheel vorderen. 
 2. Geen van hun alleen mag de gehele schuld kwijtschelden, noch 
de waarde ontvangen in plaats van de zaak. 
 3. Indien slechts een der erfgenamen de schuld heeft kwijtge-
scholden of de waarde der zaak ontvangen, mag zijn medeërfgenaam de 
ondeelbare zaak niet vorderen, tenzij in rekening brengende het aan-
deel van de medeërfgenaam die de schuld kwijtgescholden of de waarde 
ontvangen heeft. 
 
 TIENDE AFDELING 
 
 Van verbintenissen onder beding van straf of poenaliteit 
 
 Artikel 1321 
 
 Het beding van straf is zodanige bepaling waarbij iemand tot ze-
kerheid van de uitvoering van een verbintenis tot iets bepaalds ver-
plicht is, ingeval dezelve niet nagekomen wordt. 
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Artikel 1322 
 
 1. De nietigheid der hoofdverbintenis maakt ook het beding van 
straf nietig. 
 2. De nietigheid van het beding van straf heeft geenszins die der 
hoofdverbintenis ten gevolge. 
 
 Artikel 1323 
 
 De schuldeiser kan in plaats van de straf te vorderen tegen de 
schuldenaar die in gebreke is, de nakoming der hoofdverbintenis eisen. 
 
 Artikel 1324 
 
 1. De bepaling van straf strekt in plaats van vergoeding van kos-
ten, schade en interesten, welke de schuldeiser lijdt uit hoofde van 
het niet nakomen der hoofdverbintenis. 
 2. Hij kan niet tegelijk de hoofdschuld en de straf vorderen, ten 
ware de laatstgenoemde enkel op de eenvoudige vertraging mocht gesteld 
zijn. 
 
 Artikel 1325 
 
 Hetzij de oorspronkelijke verbintenis al of niet een tijdsbepa-
ling bevatte, binnen welke dezelve moest uitgevoerd zijn, is de straf 
niet verbeurd dan wanneer degene die verbonden is om iets te geven of 
om iets te ontvangen of wel om iets te doen, daarin nalatig gebleven 
is. 
 
 Artikel 1326 
 
 De straf kan door de rechter gewijzigd worden,indien de hoofd-
verbintenis voor een gedeelte is vervuld. 
 
 Artikel 1327 
 
 Indien de oorspronkelijke verbintenis met bepaling van een straf 
een ondeelbare zaak betreft, is de straf verschuldigd door de overtre-
ding van een enkele der erfgenamen van de schuldenaar en dezelve kan 
gevorderd worden, hetzij voor het geheel van degene die tegen de ver-
bintenis gehandeld heeft, hetzij van ieder der medeërfgenamen voor 
zijn aandeel, behoudens derzelver verhaal op degene die veroorzaakt 
heeft, dat de straf verbeurd is; alles onverminderd de rechten der hy-
pothekaire schuldeisers. 
 
 Artikel 1328 
 
 1. Indien de oorspronkelijke verbintenis onder bepaling van straf 
deelbaar is, wordt de straf slechts verbeurd door degene der erfgena-
men van de schuldenaar, die tegen dezelve verbintenis handelt, en al-
leen voor zoverre zijn aandeel in de hoofdverbintenis betreft, zonder 
dat er enige rechtsvordering kunne bestaan tegen degenen die de ver-
bintenis hebben nagekomen. 
 2. Deze regel lijdt uitzondering, wanneer het beding van straf 
bijgevoegd is met het oogmerk dat de voldoening niet bij gedeelten 
zoude kunnen geschieden, en een der medeërfgenamen de nakoming der 
verbintenis in derzelver geheel verhinderd heeft; in dit geval kan de 
straf van deze laatstgemelde voor het geheel geëist worden en van de 
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overige medeërfgenamen slechts voor hun aandeel, behoudens hun recht 
van verhaal. 
 
 Artikel 1329 
 
 Indien een deelbare hoofdverbintenis onder bepaling van een on-
deelbare straf slechts ten dele is nagekomen, wordt de straf ten aan-
zien der erfgenamen van de schuldenaar vervangen door een vergoeding 
van kosten, schade en interesten. 
 
 TWEEDE TITEL 
 
 Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst zijn geboren 
 
 EERSTE AFDELING 
 
 Algemene bepalingen 
 
 Artikel 1330 
 
 Een overeenkomst is een handeling waarbij een of meer personen 
zich jegens een of meer andere verbinden. 
 
 Artikel 1331 
 
 1. Een overeenkomst wordt aangegaan om niet of onder een bezwa-
rende titel. 
 2. De overeenkomst om niet is de zodanige waarbij de ene partij 
aan de andere, zonder enige baat, een voordeel toekent. 
 3. Een overeenkomst onder een bezwarende titel is zodanig ene, 
welke ieder der partijen in de verplichting brengt om iets te geven, 
te doen of niet te doen. 
 
 Artikel 1332 
 
 In het algemeen kan niemand zich op zijn eigen naam verbinden of 
iets bedingen, dan voor zichzelf. 
 
 Artikel 1333 
 
 Niettemin kan men zich voor een derde sterk maken of instaan, 
door te beloven dat dezelve iets doen zal, behoudens de vordering tot 
schadevergoeding tegen degene die voor een derde ingestaan of beloofd 
heeft dezelve iets te doen bekrachtigen, indien deze derde weigert om 
de verbintenis na te komen. 
 
 Artikel 1334 
 
 1. Men kan ook ten behoeve van een derde iets bedingen, wanneer 
een beding hetwelk men voor zichzelve maakt, of een gift die men aan 
een ander doet, zulk een voorwaarde bevat. 
 2. Die zodanig een beding gemaakt heeft, kan hetzelve niet meer 
herroepen, indien die derde verklaard heeft daar van te willen gebruik 
maken. 
 
 Artikel 1335 
 
 Men wordt voorondersteld bedongen te hebben voor zich zelf en 
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voor zijn erfgenamen en rechtverkrijgenden, ten ware het tegendeel 
uitdrukkelijk bepaald zij of uit de aard der overeenkomst mocht voort-
vloeien. 
 
 Artikel 1336 
 
 Alle overeenkomsten, hetzij dezelve een eigen benaming hebben 
hetzij dezelve onder geen bijzondere benaming bekend zijn, zijn on-
derworpen aan algemene regelen, welke het onderwerp van deze en van de 
Eerste Titel uitmaken. 
 
 TWEEDE AFDELING 
 

Van de voorwaarden welke vereist worden tot de  
bestaanbaarheid der overeenkomsten 

 
 Artikel 1337 
 
 Tot de bestaanbaarheid der overeenkomsten worden vier voorwaarden 
vereist: 
a. de toestemming van degenen die zich verbinden;  
b. de bekwaamheid om een verbintenis aan te gaan;  
c. een bepaald onderwerp; 
d. een geoorloofde oorzaak. 
 
 Artikel 1338 
 
 Geen toestemming is van waarde, indien dezelve door dwaling is 
gegeven, door geweld afgeperst of door bedrog verkregen. 
 
 Artikel 1339 
 
 1. Dwaling maakt geen overeenkomst nietig, dan wanneer dezelve 
plaats heeft omtrent de zelfstandigheid der zaak welke het onderwerp 
der overeenkomst uitmaakt. 
 2. Dwaling is geen oorzaak van nietigheid, indien zij alleenlijk 
plaats heeft omtrent de persoon met wie men voornemens is te handelen, 
tenzij de overeenkomst voornamelijk uit aanmerking van deze persoon 
zij aangegaan. 
 
 Artikel 1340 
 
 Geweld, gepleegd tegen degene die een verbintenis heeft aange-
gaan, levert grond op tot nietigheid der overeenkomst, ook dan wanneer 
hetzelve gepleegd is door een derde ten wiens behoeve de overeenkomst 
niet gemaakt is. 
 
 Artikel 1341 
 
 1. Geweld heeft plaats, wanneer hetzelve van zodanige aard is om 
op een redelijk mens indruk te maken en wanneer het hem de vrees kan 
inboezemen, dat hij zijn persoon of zijn vermogen aan een aanmerkelijk 
en dadelijk aanwezend nadeel zoude blootstellen. 
 2. In het beoordelen daarvan moet men acht slaan op de ouderdom, 
de kunne en de stand der personen. 
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 Artikel 1342 
 
 Geweld maakt een overeenkomst nietig, niet alleen wanneer het-
zelve gepleegd is jegens een der handelende partijen, maar ook jegens 
derzelver echtgenoot of bloedverwanten in de opgaande of de nederda-
lende linie. 
 
 Artikel 1343 
 
 De vrees alleen uit eerbied jegens vader, moeder of andere bloed-
verwanten in de opgaande linie voortkomende, zonder bijkomend geweld, 
is onvoldoende tot vernietiging der overeenkomst. 
 
 Artikel 1344 
 
 Men kan niet meer tegen een overeenkomst, uit hoofde van geweld, 
opkomen, indien na het ophouden van het geweld die overeenkomst is 
goedgekeurd, hetzij uitdrukkelijk hetzij stilzwijgend hetzij dat men 
de tijd, bij de wet bepaald om in zijn geheel hersteld te worden, heb-
be laten voorbijgaan. 
 
 Artikel 1345 
 
 1. Bedrog levert een grond op tot vernietiging der overeenkomst, 
wanneer de kunstgrepen, door een der partijen gebezigd, van die aard 
zijn, dat het klaarblijkelijk is, dat de andere partij zonder die 
kunstgrepen de verbintenis niet zoude hebben aangegaan. 
 2. Bedrog wordt niet voorondersteld, maar moet bewezen worden. 
 
 Artikel 1346 
 
 Een ieder is bevoegd om verbintenissen aan te gaan, indien hij 
daartoe door de wet niet onbekwaam is verklaard. 
 
 Artikel 1347 
 
 Onbekwaam om overeenkomsten te treffen zijn: 
a. minderjarigen, voor zover de wet niet anders bepaalt; 
b. die onder curatele gesteld zijn; 
c. in de gevallen bij landsverordening voorzien, alle degenen aan wie 

de landsverordening het aangaan van zekere overeenkomsten verboden 
heeft. 
 

 Artikel 1348 
 
 1. De bij artikel 1347 onbekwaam verklaarde personen kunnen mits-
dien tegen hun verbintenissen opkomen in alle gevallen waarin dat ver-
mogen niet bij de wet is uitgesloten. 
 2. De personen die bekwaam zijn om zich te verbinden, kunnen zich 
geenszins beroepen op de onbekwaamheid der minderjarigen en onder cu-
ratele gestelden, met welke zij gehandeld hebben. 
 
 Artikel 1349 
 
 De zaken welke in de handel zijn, kunnen alleenlijk het onderwerp 
van overeenkomsten uitmaken. 
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 Artikel 1350 
 
 1. Een overeenkomst moet tot onderwerp hebben een zaak welke ten 
minste ten aanzien van haar soort bepaald is. 
 2. De hoeveelheid der zaak kan onzeker zijn, mits die hoeveelheid 
naderhand kunne worden bepaald of uitgemaakt. 
 
 Artikel 1351 
 
 1. Toekomstige zaken kunnen het onderwerp van een overeenkomst 
uitmaken. 
 2. Men kan echter geen afstand doen van een erfenis die nog niet 
open gevallen is, noch over zodanig een nalatenschap enig beding aan-
gaan, zelfs niet met toestemming van degene over wiens nalatenschap 
gehandeld wordt; behoudens de bepalingen van de artikelen 218, 225 en 
227. 
 
 Artikel 1352 
 
 Een overeenkomst zonder oorzaak, of uit een valse of ongeoor-
loofde oorzaak aangegaan, is krachteloos. 
 
 Artikel 1353 
 
 Indien er geen oorzaak is uitgedrukt en er echter een geoorloofde 
aanwezig is of ook indien er een andere geoorloofde oorzaak dan de 
uitgedrukte bestaat, is niettemin de overeenkomst van kracht. 
 
 Artikel 1354 
 
 Een oorzaak is ongeoorloofd, wanneer dezelve bij de wet verboden 
is of wanneer dezelve strijdig is met de goede zeden of met de openba-
re orde. 
 
 DERDE AFDELING 
 
 Van het gevolg der overeenkomsten 
 
 Artikel 1355 
 
 1. Alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken degenen die 
dezelve hebben aangegaan, tot wet. 
 2. Zij kunnen niet herroepen worden dan met wederzijdse toe stem-
ming of uit hoofde der redenen welke de wet daartoe voldoende ver-
klaart. 
 3. Zij moeten te goeder trouw worden tenuitvoergebracht. 
 
 Artikel 1356 
 
 Overeenkomsten verbinden niet alleen tot datgene het welk uit-
drukkelijk bij dezelve bepaald is, maar ook tot al hetgeen dat naar de 
aard van dezelve overeenkomsten, door de billijkheid, het gebruik of 
de wet wordt gevorderd. 
 
 Artikel 1357 
 
 1. Overeenkomsten zijn alleen van kracht tussen de handelende 
partijen. 



 ************************* 
AB 1989 no. GT 100 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 21 april 2008 
 ************************* 
==================================================================== 
 

 
 236 

 2. Dezelve kunnen aan derden niet ten nadele verstrekken; zij 
kunnen aan derden geen voordeel aanbrengen, dan alleen in het geval, 
voorzien bij artikel 1334. 
 
 Artikel 1358 
 
 1. Niettemin kan door iedere schuldeiser de nietigheid worden in-
geroepen van alle door de schuldenaar onverplicht verrichte hande-
lingen, hoe ook genaamd, waardoor de schuldeisers zijn benadeeld, mits 
bewezen worde, dat bij het verrichten der handeling zowel de schulde-
naar als degene met wie of te wiens behoeve hij handelde, de weten-
schap bezat, dat daarvan benadeling van de schuldeisers het gevolg 
zoude zijn. 
 2. Rechten, door derden te goeder trouw verkregen op de goederen 
die het voorwerp waren van de nietige handeling, worden geëerbiedigd. 
 3. Om de nietigheid van door de schuldenaar gedane handelingen om 
niet in te roepen, kan de schuldeiser volstaan met aan te tonen, dat 
de schuldenaar op het ogenblik der handeling wist, dat hij daardoor 
zijn schuldeisers benadeelde, onverschillig of de begiftigde die we-
tenschap al dan niet deelde. 
 
 VIERDE AFDELING 
 
 Van de uitlegging der overeenkomsten 
 
 Artikel 1359 
 
 Indien de bewoordingen van een overeenkomst duidelijk zijn, mag 
men daarvan door uitlegging niet afwijken. 
 
 Artikel 1360 
 
 Indien de bewoordingen van een overeenkomst voor onderscheidene 
uitleggingen vatbaar zijn, moet men veeleer nagaan, welke de bedoeling 
der handelende partijen geweest zij, dan zich aan de letterlijke zin 
der woorden binden. 
 
 Artikel 1361 
 
 Indien een beding voor tweeërlei zin vatbaar is, moet men het 
veeleer opvatten in de zin waarin hetzelve van enige uitwerking kan 
zijn, dan in die waarin het geen het minste gevolg zoude kunnen heb-
ben. 
 
 Artikel 1362 
 
 De bewoordingen voor tweeërlei zin vatbaar, moeten opgevat worden 
in de zin die met de aard van de overeenkomst het meest overeenstemt. 
 
 Artikel 1363 
 
 Hetgeen dubbelzinnig is, moet uitgelegd worden naar hetgeen ge-
bruikelijk is in het land of de plaats, alwaar de overeenkomst is aan-
gegaan. 
 
 Artikel 1364 
 
 Bestendig gebruikelijke bedingen worden geacht stilzwijgend in de 
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overeenkomst te zijn begrepen, schoon dezelve daarbij niet zijn uitge-
drukt. 
 
 Artikel 1365 
 
 Alle bedingen, in een overeenkomst gemaakt, moeten in derzelver 
verband genomen, en het een door het andere uitgelegd worden; ieder 
derzelve moet in de zin worden opgevat, welke het geheel beloop der 
overeenkomst medebrengt. 
 
 Artikel 1366 
 
 In geval van twijfel wordt een overeenkomst uitgelegd ten nadele 
van degene die iets bedongen en ten voordele van hem die zich verbon-
den heeft. 
 
 Artikel 1367 
 
 Hoe algemeen ook de bewoordingen zijn, waarin een overeenkomst 
aangegaan is, omvat dezelve echter alleen die zaken, waaromtrent 
blijkt, dat partijen voornemens waren te handelen. 
 
 Artikel 1368 
 
 Indien men in een overeenkomst een geval heeft uitgedrukt om de 
verbintenis duidelijk te maken, wordt men niet geacht daardoor te heb-
ben willen inkorten en beperken de naar rechten verbindende kracht 
welke de overeenkomst in de niet uitgedrukte gevallen heeft. 
 
 DERDE TITEL 
 
 Van verbintenissen die uit kracht der wet geboren worden 
 
 Artikel 1369 
 
 De verbintenissen die uit kracht der wet geboren worden, spruiten 
voort, of uit de wet alleen, of uit de wet ten gevolge van 's mensen 
toedoen. 
 
 Artikel 1370 
 
 De verbintenissen welke uit kracht der wet geboren worden ten ge-
volge van 's mensen toedoen, vloeien voort, of uit een rechtmatige of 
uit een onrechtmatige daad. 
 
 Artikel 1371 
 
 1. Wanneer iemand vrijwillig, zonder daartoe last te hebben beko-
men, eens anders zaak met of zonder deszelfs weten waarneemt, verbindt 
hij zich daardoor stilzwijgend om de waarneming voort te zetten en te 
voltooien, tot dat degene wiens belangen hij waarneemt, in staat zij 
om in die zaak zelf te voorzien. 
 2. Hij moet zich insgelijks belasten met al hetgeen tot die zaak 
behoort. 
 3. Hij onderwerpt zich aan al de verplichtingen welke hij zoude 
hebben moeten nakomen, ingeval hij bij een uitdrukkelijke lastgeving 
was gemachtigd geworden. 
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 Artikel 1372 
 
 Hij is verplicht met zijn beheer voort te gaan, al ware het ook 
dat degene wiens belangen hij waarneemt, mocht komen te overlijden 
voordat de zaak is ten einde gebracht, tot tijd en wijle de erfgenaam 
dit beheer op zich kan nemen. 
 
 Artikel 1373 
 
 1. Hij is gehouden opzichtelijk dat beheer de plichten van een 
goed huisvader te vervullen. 
 2. Niettemin is de rechter bevoegd om de vergoeding der kosten, 
schade en interest en, welke door schuld of nalatigheid des waarnemers 
mochten veroorzaakt zijn, te matigen naar gelang der omstandigheden 
die hem tot de waarneming der zaak bewogen hebben. 
 
 Artikel 1374 
 
 Degene wiens belangen door een ander behoorlijk zijn waargenomen, 
is gehouden de verbintenissen, door de waarnemer in zijn naam aange-
gaan, na te komen, dezelve schadeloos te stellen wegens alle persoon-
lijke door hem aangegane verbintenissen en aan hem alle nuttige of 
noodzakelijke gedane uitgaven te vergoeden. 
 
 Artikel 1375 
 
 Hij die eens anders zaak zonder lastgeving heeft waargenomen, is 
tot geen loon gerechtigd. 
 
 Artikel 1376 
 
 1. Iedere betaling doet een schuld vooronderstellen; hetgeen zon-
der verschuldigd te zijn betaald is, kan teruggevorderd worden. 
 2. Ten opzichte van natuurlijke verbintenissen waaraan men vrij-
willig voldaan heeft, kan geen terugvordering vallen. 
 
 Artikel 1377 
 
 Die bij vergissing of met zijn weten iets ontvangen heeft, dat 
hem niet verschuldigd was, is verplicht het niet verschuldigde terug 
te geven aan degene van wie hij hetzelve ontvangen heeft. 
 
 Artikel 1378 
 
 1. Wanneer iemand die bij vergissing meent schuldenaar te zijn, 
een schuld betaald heeft, is hij gerechtigd om het betaalde van de 
schuldeiser terug te vorderen. 
 2. Niettemin houdt dit recht op ingeval de schuldeiser, ten ge-
volge van die betaling, de schuldbekentenis vernietigd heeft, be-
houdens het verhaal van degene die betaald heeft, op de wezenlijke 
schuldenaar. 
 
 Artikel 1379 
 
 1. Degene die te kwader trouw iets ontvangen heeft, hetgeen hem 
niet verschuldigd was,moet hetzelve teruggegeven met de interesten en 
vruchten, te rekenen van de dag der betaling, en zulks onverminderd de 
vergoeding van kosten, schade en interest en, indien de zaak enige 
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vermindering heeft ondergaan. 
 2. Indien de zaak vergaan is, al had zulks ook door toeval plaats 
gehad, is hij verplicht de waarde te betalen met vergoeding van kos-
ten, schade en interest en, ten ware hij konde bewijzen, dat de zaak 
insgelijks zoude vergaan zijn, indien zij verbleven was onder degene 
aan wie dezelve had moeten terug gegeven worden. 
 
 Artikel 1380 
 
 1. Die iets hetwelk onverschuldigd te goeder trouw door hem ont-
vangen was, verkocht heeft, kan volstaan met de koopprijs terug te ge-
ven. 
 2. Indien hij de zaak te goeder trouw om niet heeft vervreemd, 
behoeft hij niets uit te keren. 
 
 Artikel 1381 
 
 1. Hij aan wie de zaak is teruggegeven, is gehouden zelfs aan de-
gene die dezelve te kwader trouw bezeten heeft, alle noodzakelijke 
uitgaven te vergoeden, welke tot behoud der zaak zijn aangewend. 
 2. De bezitter is gerechtigd om de zaak zolang in zijn bezit te 
houden totdat die uitgaven vergoed zijn. 
 
 Artikel 1382 
 
 Elke onrechtmatige daad waardoor aan een ander schade wordt toe-
gebracht, stelt degene door wiens schuld die schade veroorzaakt is, in 
de verplichting om dezelve te vergoeden. 
 
 Artikel 1383 
 
 Een ieder is verantwoordelijk niet alleen voor de schade welke 
hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid 
of onvoorzichtigheid veroorzaakt heeft. 
 
 Artikel 1384 
 
 1. Men is niet alleen verantwoordelijk voor de schade welke men 
door zijn eigen daad veroorzaakt, maar ook voor die welke veroorzaakt 
is door de daad van personen voor welke men aansprakelijk is, of door 
zaken welke men onder zijn opzicht heeft. 
 2. De ouders of voogden zijn verantwoordelijk voor de schade, 
veroorzaakt door de minderjarige kinderen die bij hen inwonen en over 
wie zij de ouderlijke macht of de voogdij uitoefenen. 
 3. De meesters en degenen die anderen aanstellen tot de waarne-
ming hunner zaken, zijn verantwoordelijk voor de schade, door hun 
dienstboden en ondergeschikten veroorzaakt in de werkzaamheden waartoe 
zij dezelve gebruikt hebben. 
 4. De schoolonderwijzers en werkmeesters zijn verantwoordelijk 
voor de schade, door hun leerlingen en knechts veroorzaakt, gedurende 
de tijd dat dezelve onder hun toezicht staan. 
 5. De hierboven vermelde verantwoordelijkheid houdt op, indien de 
ouders, de voogden, de schoolonderwijzers en werkmeesters bewijzen, 
dat zij de daad voor welke zij aansprakelijk zouden zijn, niet hebben 
kunnen beletten. 
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 Artikel 1385 
 
 De eigenaar van een dier of degene die zich van hetzelve bedient, 
is, zolang hetzelve tot zijn gebruik verstrekt, aansprakelijk wegens 
de schade welke het dier heeft veroorzaakt, hetzij hetzelve onder zijn 
toezicht en bewaring, dan wel verdwaald of ontsnapt zij. 
 
 Artikel 1386 
 
 De eigenaar van een gebouw is verantwoordelijk voor de schade 
door deszelfs gehele of gedeeltelijke instorting veroorzaakt, indien 
deze door verzuim van onderhoud of door een gebrek in de bouwing of 
inrichting is teweeggebracht. 
 
 Artikel 1387 
 
 In geval van moedwillige of onvoorzichtige doodslag hebben de 
overblijvende echtgenoot, de kinderen of de ouders van de nederge-
slagene, die door zijn arbeid plegen te worden onderhouden, een 
rechtsvordering tot schadevergoeding, te waarderen naar gelang van de 
wederzijdse stand en de fortuin der personen en naar de omstan-
digheden. 
 
 Artikel 1388 
 
 1. Moedwillige of onvoorzichtige kwetsing of verminking van enig 
deel des lichaams geeft aan de gewonde het recht om, behalve de ver-
goeding der kosten van herstel, ook die der schade, door de kwetsing 
of de verminking veroorzaakt, te vorderen. 
 2. Ook deze worden gewaardeerd naar gelang van de wederzijdse 
stand en de fortuin der personen en naar de omstandigheden. Deze laat-
ste bepaling is in het algemeen toepasselijk bij de waardering der 
schade, ontstaan uit elk misdrijf tegen de persoon gepleegd. 
 
 Artikel 1389 
 
 1. De burgerlijke rechtsvordering ter zake van belediging strekt 
tot vergoeding der schade en tot betering van het nadeel in eer en 
goede naam geleden. 
 2. De rechter zal bij de waardering daarvan letten op het min of 
meer grove van de belediging, benevens op de hoedanigheid, de stand en 
de fortuin der wederzijdse partijen en op de omstandigheden. 
 
 Artikel 1390 
 
 1. De beledigde kan bovendien eisen, dat bij hetzelfde vonnis 
worde verklaard, dat de gepleegde daad is lasterlijk of beledigend. 
 2. Eist hij de verklaring dat de gepleegde daad is lasterlijk, 
dan gelden de regelen in artikel 277 van het Wetboek van Strafrecht 
van Aruba voor de strafvordering wegens laster gesteld. 
 3. Het vonnis zal, indien de beledigde zulks vordert, ten koste 
des veroordeelden, openbaar worden aangeplakt, bij zovele exemplaren 
als, en daar waar de rechter zulks zal bevelen. 
 
 Artikel 1391 
 
 Onverminderd haar gehoudenheid tot schadevergoeding, kan de ver-
werende partij de toewijzing van de vordering, bij artikel 1390 ver-
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meld, voorkomen door het aanbod en de werkelijke aflegging van een 
openbare verklaring voor de rechter, houdende dat haar de gepleegde 
daad deed doet, dat zij deswege verschoning vraagt, en de beledigde 
houdt voor een persoon van eer. 
 
 Artikel 1392 
 
 De rechtsvorderingen,in de artikelen 1389,1390 en 1391 vermeld, 
komen ook toe aan echtgenoten, ouders, grootouders, kinderen en klein-
kinderen, wegens belediging, hun echtgenoten, kinderen, kleinkinderen, 
ouders en grootouders, na derzelver overlijden aangedaan. 
 
 Artikel 1393 
 
 De burgerlijke rechtsvordering ter zake van belediging kan niet 
worden toegewezen, indien niet blijkt van het oogmerk om te beledigen. 
Het oogmerk om te beledigen wordt niet aanwezig geacht voor zover de 
dat er klaarblijkelijk heeft gehandeld in het algemeen belang of tot 
noodzakelijke verdediging. 
 
 Artikel 1394 
 
 1. Ook kan de burgerlijke rechtsvordering niet worden toegewezen, 
indien de beledigde aan het te laste gelegde feit bij rechterlijk ge-
wijsde onherroepelijk is schuldig verklaard. 
 2. Hij echter, die kennelijk met het enige doel van belediging, 
ook dan wanneer de waarheid der aantijging uiteen gewijsde of een au-
thentieke akte blijkt, iemand deswege met beledigingen vervolgt, is 
verplicht aan dezelve de schade te vergoeden, welke deze daardoor 
lijdt. 
 
 Artikel 1395 
 
 Alle rechtsvorderingen, waaromtrent bij de artikelen 1389 tot en 
met 1394 is gehandeld, vervallen door uitdrukkelijke kwijtschelding of 
door stilzwijgende, indien na de gedane en aan de beledigde bekend ge-
worden belediging door hem zodanige blijken van verzoening of van ver-
giffenis zijn gegeven, die met het voornemen om schadevergoeding of 
betering van eer te vorderen niet kunnen worden overeengebracht. 
 
 Artikel 1396 
 
 De rechtsvordering tot schadevergoeding, bij artikel 1389 ver-
meld, gaat niet verloren, noch door de dood van de belediger noch door 
die van de beledigde. 
 
 Artikel 1397 
 
 De burgerlijke rechtsvordering ter zake van belediging vervalt 
door verloop van een jaar, te rekenen van de dag dat de daad gepleegd 
en aan de aanlegger bekend was. 
 
 Artikel 1397a 
 
 1. Hij die met het oogmerk anderen te bewegen tot het nemen van 
schuldbrieven van enige staat, enige provincie, gemeente of openbare 
instelling of enige natuurlijke persoon,of tot het nemen van schuld-
brieven of aandelen van enige bestaande of op te richten vereniging, 
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stichting of vennootschap openbaar maakt of doet openbaar maken ge-
gevens welke, doordien zij onwaar, onvolledig of verminkt zijn, een 
onjuiste voorstelling moeten wekken, is verplicht degeen die aantoont 
dat hij dientengevolge tot het nemen van die waarden is bewogen, het 
geleden nadeel te vergoeden of op zijn verlangen, tegen overdracht van 
de schuldbrieven of aandelen, terug te betalen het bedrag waarvoor hij 
de waarden genomen heeft. 
 2. Aansprakelijk is echter niet degeen die aantoont, dat hem ge-
nerlei tekortkoming is te wijten. 
 3. Onder schuldbrieven en aandelen zijn begrepen certificaten van 
schuldbrieven en certificaten van aandelen. 
 
 Artikel 1397b 
 
 De natuurlijke persoon zelf of de vereniging, stichting of ven-
nootschap zelf wordt geacht de in artikel 1397a bedoelde gegevens te 
hebben doen openbaar maken: 
a. indien de plaatsing van de waarden geschiedt door derden krachtens 

een met of namens de natuurlijke persoon of de vereniging, stich-
ting of vennootschap gesloten overeenkomst; 

b. indien de natuurlijke persoon of de vereniging, stichting of ven-
nootschap heeft nagelaten, hoewel redelijkerwijze daartoe ver-
plicht, ter algemene kennis te brengen, dat de onder a genoemde om-
standigheid niet aanwezig is. 
 

 Artikel 1397c 
 
 1. Met de vereniging, stichting of vennootschap zijn haar be-
stuurders en commissarissen aansprakelijk. 
 2. Bij plaatsing van de waarden van een op te richten vereniging, 
stichting of vennootschap zijn, met hen die de gegevens hebben open-
baar gemaakt of doen maken,aansprakelijk zij die daarbij als oprich-
ters, bestuurders of commissarissen worden genoemd, indien zij niet, 
hoewel redelijkerwijze daartoe verplicht, tijdig ter algemene kennis 
brengen, dat die aanduiding ten onrechte is geschied. 
 3. Een bestuurder, commissaris of oprichter is niet aansprake-
lijk, indien hij tijdig ter algemene kennis brengt, dat de openbaar-
making van de gegevens buiten zijn weten of tegen zijn wil is ge-
schied, of indien hij aantoont, dat hem generlei tekortkoming is te 
wijten. 
 
 Artikel 1397d 
 
 1. De aansprakelijkheid, bedoeld bij de artikelen 1397a, 1397b en 
1397c is een hoofdelijke. 
 2. De rechtsvordering te dier zake vervalt na verloop van 
zes maanden, gerekend van de dag waarop aan de nemer de onwaarheid, 
onvolledigheid of verminking, waarop de vordering gegrond is, is ge-
bleken of had kunnen blijken. 
 
 VIERDE TITEL 
 
 Van het te niet gaan der verbintenissen 
 
 Artikel 1398 
 
 Verbintenissen gaan te niet: 
- door betaling; door aanbod van gerede betaling, gevolgd door con-
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signatie of bewaargeving; 
- door schuldvernieuwing; 
- door vergelijking of compensatie; door schuldvermenging; 
- door kwijtschelding der schuld; 
- door het vergaan der verschuldigde zaak; door de nietigheid of de 

tenietdoening; 
- door de werking ener ontbindende voorwaarde waarvan in de Eerste 

Titel van dit boek gehandeld is; 
- door verjaring welke het onderwerp van een afzonderlijke titel uit-

maakt. 
 

 EERSTE AFDELING 
 
 Van betaling 
 
 Artikel 1399 
 
 1. Een verbintenis kan gekweten worden door een ieder die daarbij 
belang heeft, gelijk een medeschuldenaar of een borg. 
 2. Een verbintenis kan zelfs gekweten worden door een derde die 
daarbij geen belang heeft, mits die derde handele in naam en tot kwij-
ting van de schuldenaar, of, indien hij in zijn eigen naam handelt, 
hij niet in de rechten van de schuldeiser gesteld worde. 
 
 Artikel 1400 
 
 Een verbintenis om iets te doen kan door een derde niet gekweten 
worden in weerwil van de schuldeiser, indien deze belang heeft, dat de 
daad door de schuldenaar zelf verricht worde. 
 
 Artikel 1401 
 
 1. Men moet eigenaar zijn van de zaak die in betaling gegeven 
wordt, en bevoegd zijn om die te vervreemden, zal de betaling geldig 
wezen. 
 2. Niettemin kan de voldoening van een geldsom of van enige ande-
re verbruikbare zaak niet teruggevorderd worden van degene die dat in 
betaling gegevene te goeder trouw verbruikt heeft, alhoewel die vol-
doening geschied zij door iemand die daarvan geen eigenaar of onbe-
kwaam was om de zaak te vervreemden. 
 
 Artikel 1402 
 
 1. De betaling moet gedaan worden aan de schuldeiser of aan ie-
mand die volmacht van hem heeft, of die door de rechter of door de wet 
gemachtigd is om voor dezelve te ontvangen. 
 2. De betaling, gedaan aan iemand die geen macht had om voor de 
schuldeiser te ontvangen, is van waarde, voor zover de schuldeiser de-
zelve goedkeurt of daardoor werkelijk is gebaat geworden. 
 
 Artikel 1403 
 
 De betaling te goeder trouw gedaan aan iemand die in het bezit is 
der inschuld, is van waarde, ook dan wanneer die bezitter naderhand 
bij uitwinning uit dat bezit gestoten is. 
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 Artikel 1404 
 
 De betaling, aan de schuldeiser gedaan, is niet van waarde, in-
dien hij niet bekwaam was om dezelve te ontvangen, dan voor zover de 
schuldenaar mocht bewijzen, dat de schuldeiser door betaling werkelijk 
is gebaat geworden. 
 
 Artikel 1405 
 
 De betaling, gedaan door een schuldenaar aan zijn schuldeiser, in 
weerwil van een inbeslagneming of oppositie, is niet van waarde ten 
aanzien der schuldeisers die de in beslagneming of oppositie gedaan 
hebben; dezelve kunnen, naar aanleiding van hun recht, de schuldenaar 
noodzaken om opnieuw te betalen, behoudens in dat geval, deszelfs ver-
haal op de schuldeiser. 
 
 Artikel 1406 
 
 Geen schuldeiser kan genoodzaakt worden een andere zaak in be-
taling  te nemen, dan die  hem verschuldigd is, ofschoon ook de aan- 
gebodene zaak van gelijke of zelfs van meerdere waarde zij. 
 
 Artikel 1407 
 
 Geen schuldenaar kan zijn schuldeiser verplichten om betaling van 
een schuld bij gedeelten te ontvangen, al mocht die schuld ook deel-
baar zijn. 
 
 Artikel 1408 
 
 De schuldenaar van een zekere en bepaalde zaak is bevrijd door de 
afgifte der zaak in de staat waarin dezelve zich ten tijde der leve-
ring bevond, mits de verminderingen welke die zaak mocht ondergaan 
hebben, niet door zijn toedoen of verzuim veroorzaakt zijn noch ook 
door de schuld of het verzuim van zodanige personen voor welke hij 
verantwoordelijk is, noch ook door dat hij, voor het opkomen van die 
verminderingen in de levering achterlijk gebleven is. 
 
 Artikel 1409 
 
 Indien de zaak welke verschuldigd is, alleenlijk is bepaald ten 
aanzien van haar soort, is de schuldenaar, om zich van de schuld te 
ontheffen, niet verplicht om van de beste soort, maar hij kan ook niet 
volstaan met van de slechtste te geven. 
 
 Artikel 1410 
 
 1. De betaling moet gedaan worden ter plaatse welke bij de over-
eenkomst bepaald is; indien geen plaats daarbij vastgesteld is, moet 
de betaling, ten aanzien van een zekere bepaalde zaak geschieden ter 
plaatse alwaar tijdens het aangaan der verbintenis de zaak die daarvan 
het onderwerp uitmaakt, zich bevond. 
 2. Buiten deze twee gevallen moet de betaling geschieden ter 
woonplaats van de schuldeiser, zolang deze bij voortduring blijft wo-
nen alwaar hij ten tijde van het aangaan der verbintenis woonachtig 
was, en anderszins ter woonplaats van de schuldenaar. 
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 Artikel 1411 
 
 Ten opzichte van huren, pachten, jaarwedden tot onderhoud, al-
tijddurende renten of lijfrenten, interesten van geleende geldsommen 
en in het algemeen, van al wat bij het jaar of bij kortere geregelde 
termijnen betaalbaar is, wordt door drie kwijtingen waaruit van de be-
taling van drie achtereenvolgende termijnen blijkt, het vermoeden ge-
boren, dat ook de vroegere termijnen voldaan zijn, ten ware het tegen-
deel mocht bewezen worden. 
 
 Artikel 1412 
 
 De kosten, op de betaling vallende, komen ten laste van de schul-
denaar. 
 
 Artikel 1413 
 
 De schuldenaar van verscheidene schulden heeft het recht, bij het 
doen der betaling, te verklaren tot voldoening van welke van die 
schulden hij de betaalde som wil doen verstrekken. 
 
 Artikel 1414 
 
 1. De schuldenaar van een schuld die op interesten loopt, kan 
buiten de toe stemming van de schuldeiser de betaling welke hij doet, 
niet doen verstrekken tot aflossing van de hoofdsom, bij voorkeur van 
voldoening der interesten. 
 2. De betaling die gedaan is op de hoofdsom en op de interesten, 
maar waarmede de gehele schuld niet is afgedaan, strekt in de eerste 
plaats tot voldoening der interesten. 
 
 Artikel 1415 
 
 Wanneer hij die verscheidene sommen schuldig is, een kwijting 
heeft aangenomen, waarbij de schuldeiser verklaard heeft, dat hetgeen 
hij ontvangen heeft in het bijzonder tot voldoening van een dezer 
schulden verstrekt, kan die schuldenaar niet meer vorderen, dat de be-
taling gerekend worde tot kwijting van een andere schuld gedaan te 
zijn, tenzij er van de zijde van de schuldeiser bedrog of verrassing 
hebbe plaats gehad. 
 
 Artikel 1416 
 
 1. Indien de kwijting niet inhoudt, voor welke schuld de betaling 
gedaan is, moet de betaling gerekend worden gedaan te zijn in voldoe-
ning van die schuld, welke de schuldenaar, onder de tegelijk vervallen 
schulden, destijds het meeste belang had te voldoen; doch indien al de 
schulden niet mochten vervallen zijn, wordt de betaling geacht gedaan 
te zijn in voldoening der schuld die vervallen was, boven de nog niet 
vervallene, ofschoon deze eerste minder bezwarend zijn mocht dan de 
andere. 
 2. Indien de schulden van gelijke aard zijn, moet de toerekening 
op de oudste gedaan worden; doch alles gelijk staande, geschiedt de 
toerekening op elke schuld naar evenredigheid. 
 3. Indien geen der schulden vervallen is, wordt de toerekening 
gedaan evenals omtrent de vervallen schulden. 
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 Artikel 1417 
 
 De subrogatie of indeplaatsstelling in de rechten van de 
schuldeiser ten behoeve van een derde persoon die dezelve betaalt, ge-
schiedt of bij overeenkomst of uit kracht der wet. 
 
 Artikel 1418 
 
 Deze indeplaatsstelling geschiedt bij overeenkomst: 
a. wanneer de schuldeiser, de betaling van een derde persoon ont-

vangende, dezelve doet treden in de rechten, rechtsvorderingen, 
voorrechten en hypotheken, welke hij ten laste van de schuldenaar 
heeft. Deze subrogatie moet uitdrukkelijk en gelijktijdig met de 
betaling geschieden; 

b. wanneer de schuldenaar een som gelds ter teen opneemt, ten einde 
zijn schuld te betalen en de geldschieter in de rechten van de 
schuldeiser te doen treden, moeten, om deze subrogatie van waarde 
te doen zijn, zowel de akte van geldopneming als de kwijting bij 
authentieke akte verleden worden en moet in de akte van geldopne-
ming verklaard worden, dat de som geleend is om daarmede de beta-
ling te doen;terwijl voorts de kwijting moet inhouden, dat de beta-
ling gedaan is uit penningen die tot dat einde door de nieuwe 
schuldeiser zijn voorgeschoten. Deze subrogatie wordt zonder de me-
dewerking van de schuldeiser bewerkstelligd. 
 

 Artikel 1419 
 
 Subrogatie heeft plaats uit kracht der wet: 
a. ten behoeve van degene die,zelf schuldeiser zijnde, een andere 

schuldeiser, die uit hoofde van deszelfs bevoorrechte schuld of hy-
potheek een beter recht heeft, voldoet; 

b. ten behoeve van de koper van enig onroerend goed, die de koopprijs 
daarvan besteedt tot betaling der schuldeisers, aan welke dat goed 
door hypotheek verbonden was; 

c. ten behoeve van degene die, met anderen of voor anderen gehouden 
zijnde tot voldoening van een schuld, belang had om dezelve te vol-
doen; 

d. ten behoeve van de erfgenaam die, een boedel onder het voorrecht 
van boedelbeschrijving aanvaard hebbende, de schulden der nala-
tenschap met zijn eigen penningen betaald heeft. 
 

 Artikel 1420 
 
 De subrogatie, bij de voorgaande artikelen bepaald, heeft plaats 
zowel tegen de borgen als tegen de schuldenaren; dezelve kan de 
schuldeiser in zijn rechten niet verkorten,indien hij slechts gedeel-
telijk betaald is; in dit geval kan hij zijn rechten ten aanzien van 
hetgeen hem nog verschuldigd blijft, uitoefenen bij voorkeur boven de-
gene van wie hij slechts een gedeeltelijke voldoening bekomen heeft. 
 
 TWEEDE AFDELING 
 

Van aanbod van gerede betaling, gevolgd van consignatie 
of bewaargeving 

 
 Artikel 1421 
 
 1. Indien de schuldeiser weigert zijn betaling te ontvangen, kan 
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de schuldenaar hem aanbod van gerede betaling van het verschuldigde 
doen en, bij weigering van de schuldeiser om hetzelve aan te nemen, de 
geldsom of zaak in gerechtelijke bewaring stellen. 
 2. Zodanig aanbod, gevolgd van bewaargeving, bevrijdt de schul-
denaar en strekt te zijnen opzichte tot betaling, mits hetzelve op een 
wettige wijze gedaan zij;blijvende het alzo in bewaring gebrachte voor 
rekening van de schuldeiser. 
 
 Artikel 1422 
 
 Om zodanig aanbod van waarde te doen zijn, is het nodig: 
a. dat hetzelve gedaan worde aan een schuldeiser die bevoegd is om te 

ontvangen, of aan degene die de macht heeft om voor hem te ontvan-
gen; 

b. dat het gedaan worde door iemand die bevoegd is om te betalen; 
c. dat het lope over de gehele opeisbare som en de interesten, mits-

gaders over de kosten die vereffend zijn, en over een som gelds 
voor de kosten die nog niet vereffend zijn, onder voorbehoud van 
nadere vereffening; 

d. dat de tijdsbepaling verschenen zij, indien dezelve ten behoeve van 
de schuldeiser bedongen is; 

e. dat de voorwaarde waaronder de schuld is aangegaan, vervuld zij; 
f. dat het aanbod gedaan worde op de plaats alwaar de betaling volgens 

de overeenkomst zoude moeten geschieden, en indien er geen bijzon-
dere overeenkomst deswege bestaat, hetzij aan de persoon van de 
schuldeiser hetzij te zijner werkelijke of gekozen woonplaats; 

g. dat het aanbod gedaan worde door een notaris of door een deur-
waarder, beiden met twee getuigen. 
 

 Artikel 1423 
 
 Om een consignatie van waarde te doen zijn, wordt geen machtiging 
van de rechter vereist; het is genoegzaam: 
a. dat dezelve zij voorafgegaan aan een aan de schuldeiser betekende 

kennisgeving, houdende aanwijzing van de dag, het uur en de plaats, 
waarop de aangeboden zaak in bewaring zal gesteld worden; 

b. dat de schuldenaar zich van de aangeboden zaak ontdaan hebbe, door 
dezelve in bewaring te stellen ter plaatse door de wet tot het ont-
vangen van consignatiën aangewezen, met de interesten tot de dag 
der bewaarstelling toe; 

c. dat er door de notaris of door de deurwaarder, beiden met twee ge-
tuigen, een proces-verbaal worde opgemaakt, behelzende de aard der 
aangeboden muntspeciën, de weigering van de schuldeiser om dezelve 
te ontvangen,of dat hij tot die ontvangst niet verschenen is en 
eindelijk het doen van de consignatie zelf; 

d. dat bijaldien de schuldeiser tot de ontvangst niet verschenen is, 
het proces-verbaal der consignatie hem betekend zij, met aanmaning 
om het in bewaring gebrachte te lichten. 
 

 Artikel 1424 
 
 De onkosten, gevallen op het aanbod van gerede betaling en op de 
consignatie, zijn voor rekening van de schuldeiser, indien dezelve 
wettiglijk zijn geschied. 
 
 Artikel 1425 
 
 Zolang het in bewaring gebrachte niet door de schuldeiser is aan-
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genomen, kan de schuldenaar hetzelve terugnemen; in dat geval zijn 
deszelfs medeschuldenaren en borgen niet bevrijd. 
 
 Artikel 1426 
 
 Wanneer de schuldenaar zelf een vonnis verkregen heeft, hetwelk 
in kracht van gewijsde gegaan is en waarbij zijn gedaan aanbod goed en 
van waarde verklaard is, kan hij, zelfs met toe stemming van de 
schuldeiser, het in bewaring gebrachte niet meer terugnemen ten nadele 
zijner medeschuldenaren en borgen. 
 
 Artikel 1427 
 
 De medeschuldenaren en borgen zijn insgelijks bevrijd, indien de 
schuldeiser na de dag van de betekening der consignatie een jaar heeft 
laten voorbijgaan zonder derzelver bestaanbaarheid te betwisten. 
 
 Artikel 1428 
 
 De schuldeiser die zijn toe stemming gegeven heeft, dat de schul-
denaar het in bewaring gebrachte terugneme, nadat de consignatie bij 
een rechterlijk vonnis dat kracht van gewijsde bekomen had, was ver-
klaard van waarde te zijn, kan niet meer, om betaling van zijn schuld 
te bekomen, gebruik maken van de voorrechten of hypotheken, welke 
daaraan verknocht waren. 
 
 Artikel 1429 
 
 Ingeval het verschuldigde bestaat in een zekere zaak welke ge-
leverd moet worden op de plaats alwaar dezelve zich bevindt, moet de 
schuldenaar de schuldeiser gerechtelijk doen aanmanen om dezelve naar 
zich te nemen bij een akte welke aan deszelfs persoon of woonplaats of 
aan de woonplaats die tot de volbrenging der overeenkomst gekozen is, 
moet betekend worden. Indien deze aanmaning gedaan is en de schuldei-
ser de zaak niet tot zich neemt, kan de schuldenaar van de rechter 
verlof bekomen om dezelve op een andere plaats in bewaring te stellen. 
 
 DERDE AFDELING 
 
 Van schuldvernieuwing 
 
 Artikel 1430 
 
 Schuldvernieuwing wordt op drieërlei wijze teweeggebracht: 
a. wanneer een schuldenaar ten behoeve van zijn schuldeiser een nieuwe 

schuldverbintenis aangaat, welke in de plaats gesteld wordt van de 
oude, die daardoor vernietigd wordt; 

b. wanneer een nieuwe schuldenaar wordt gesteld in de plaats van de 
vorige, die door de schuldeiser van zijn verbintenis ontslagen 
wordt; 

c. wanneer ten gevolge van een nieuwe overeenkomst een nieuwe 
schuldeiser gesteld wordt in de plaats van de vorige, te wiens op-
zichte de schuldenaar van zijn verbintenis ontslagen wordt. 
 

 Artikel 1431 
 
 Schuldvernieuwing kan slechts plaats hebben tussen personen die 
bekwaam zijn om verbintenissen aan te gaan. 
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 Artikel 1432 
 
 Schuldvernieuwing wordt niet voorondersteld; de wil om dezelve 
daar te stellen moet duidelijk uit de akte blijken. 
 
 Artikel 1433 
 
 Schuldvernieuwing, door het in de plaats stellen van een  nieuwe 
schuldenaar,kan geschieden zonder medewerking van de eerste schulde-
naar. 
 
 Artikel 1434 
 
 Delegatie of overzetting, waarbij een schuldenaar aan zijn 
schuldeiser een andere schuldenaar geeft, die zich ten behoeve van de 
schuldeiser verbindt, brengt geen schuldvernieuwing te weeg, indien de 
schuldeiser niet uitdrukkelijk verklaard heeft, dat hij van mening was 
om zijn schuldenaar, die de overzetting gedaan heeft, van deszelfs 
verbintenis te ontslaan. 
 Artikel 1435 
 
 De schuldeiser,zijn schuldenaar door wie de overzetting geschied 
is van zijn verplichting ontslagen hebbende, heeft op dezelve geen 
verhaal, indien de in de plaats gestelde in staat van faillissement is 
geraakt, ten ware zulks bij de overeenkomst uitdrukkelijk mocht zijn 
voorbehouden of de in de plaats gestelde schuldenaar reeds op het 
ogenblik der overzetting in staat van faillissement mocht zijn ge-
raakt. 
 
 Artikel 1436 
 
 De schuldenaar die zich bij overzetting aan een nieuwe schuld-
eiser verbonden heeft en daardoor ten aanzien van zijn vorige 
schuldeiser ontslagen is, kan aan de nieuwe schuldeiser niet tegen-
werpen de exceptiën welke hij tegen de eerste zoude hebben kunnen doen 
gelden, al ware het dat dezelve hem bij het aangaan der nieuwe verbin-
tenis niet bekend zijn geweest; behoudens echter in het laatste geval, 
deszelfs verhaal op de oorspronkelijke schuldeiser. 
 
 Artikel 1437 
 
 1. Enkele aanwijzing, door de schuldenaar gedaan, van iemand die 
voor hem betalen moet, brengt geen schuldvernieuwing te weeg. 
 2. Hetzelfde geldt ook omtrent een enkele aanwijzing, door de 
schuldeiser gedaan, van iemand die voor hem moet ontvangen. 
 
 Artikel 1438 
 
 De voorrechten en hypotheken, aan de oude schuldvordering ver-
bonden, gaan niet over tot die welke in derzelver plaats is gesteld, 
ten ware de schuldeiser zich zulks uitdrukkelijk hebbe voorbehouden. 
  
 Artikel 1439 
 
 Wanneer de schuldvernieuwing wordt teweeg gebracht door een nieu-
we schuldenaar in de plaats van de vorige te stellen, gaan de voor-
rechten en hypotheken, die oorspronkelijk aan de schuldvordering ver-
bonden waren, niet over op de goederen van de nieuwe schuldenaar. 
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 Artikel 1440 
 
 Wanneer de schuldvernieuwing plaats vindt tussen de schuldeiser 
en een der hoofdelijke schuldenaren, kunnen de voorrechten en hypo-
theken niet voorbehouden worden,  dan alleenlijk op de goederen van 
degene die de nieuwe schuldverbintenis aangaat. 
 
 Artikel 1441 
 
 1. Door de schuldvernieuwing, tussen de schuldeiser en een der 
hoofdelijke schuldenaren gemaakt, wordende overige medeschuldenaren 
van hun verbintenis ontslagen. 
 2. Schuldvernieuwing, ten aanzien van de hoofdschuldenaar teweeg 
gebracht, ontslaat de borgen. 
 3.Indien evenwel de schuldeiser, in het eerste geval, de toe-
treding der medeschuldenaren en, in het tweede, die der borgen ge-
vorderd heeft, en de medeschuldenaren of borgen weigeren om tot de 
nieuwe schikking toe te treden, blijft de oude schuldverbintenis 
voortduren. 
 
 VIERDE AFDELING 
 
 Van compensatie of vergelijking van schuld 
 
 Artikel 1442 
 
 Twee personen, wederkerig elkanders schuldenaren zijnde, heeft 
tussen dezelve vergelijking plaats, door welke de wederzijdse schulden 
worden vernietigd, op de wijze en in de gevallen hierna vermeld. 
 
 Artikel 1443 
 
 Vergelijking heeft van rechtswege plaats, zelfs buiten weten der 
schuldenaren, en de beide schulden vernietigen elkander over en weer 
op het ogenblik dat zij tegelijk bestaan, ten belope van derzelver we-
derkerig bedrag. 
 
 Artikel 1444 
 
 1. Vergelijking heeft alleen plaats tussen twee schulden, die 
beide tot onderwerp hebben een geldsom of een zekere hoeveelheid van 
zaken die door het gebruik te niet gaan, van dezelfde soort en die we-
derzijds voor een dadelijke vereffening en opeising vatbaar zijn. 
 2. Leveringen van levensmiddelen, granen en andere voortbreng-
selen van de landbouw, welke niet betwist worden, kunnen in verge-
lijking gebracht worden tegen vereffende en opeisbare  geldsommen. 
 3. De prijs wordt bij verschil door deskundigen bepaald. 
 
 Artikel 1445 
 
 Bekomen uitstel van betaling verhindert geen vergelijking. 
 
 Artikel 1446 
 
 De vergelijking heeft plaats uit welke oorzaak ook de wederzijdse 
schulden voortspruiten, uitgezonderd: 
a. wanneer de teruggave geëist wordt van een zaak, waarvan de eigenaar 

wederrechtelijk ontzet is; 
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b. wanneer geëist wordt de teruggave van iets, hetwelk in bewaring of 
ter bruikleen gegeven is; 

c. ten aanzien van een schuld spruitende uit hoofde van levens on-
derhoud, hetwelk verklaard is niet in beslag te kunnen worden geno-
men. 
 

 Artikel 1447 
 
 1. Een borg kan in vergelijking brengen hetgeen de schuldeiser 
aan de hoofdschuldenaar verschuldigd is, maar de hoofdschuldenaar kan 
niet in vergelijking brengen hetgeen de schuldeiser aan de borg ver-
schuldigd is. 
 2. De hoofdelijke schuldenaar mag insgelijks niet in vergelijking 
brengen hetgeen door de schuldeiser aan zijn medeschuldenaar verschul-
digd is. 
 
 Artikel 1448 
 
 1. Een schuldenaar die zuiver en eenvoudig heeft toegestemd in de 
overdracht van rechten, door de schuldeiser aan een derde gedaan, kan 
zich niet meer tegen degene te wiens behoeve die overdracht gedaan is, 
bedienen van de vergelijking, welke hij voor dezelve aan zijn 
schuldeiser had kunnen tegenwerpen. 
 2. De overdracht van rechten waarin de schuldenaar niet heeft 
toegestemd,maar die aan dezelve is betekend geworden, verhindert 
slechts de vergelijking der schulden welke na de gedane betekening 
zijn aangegaan. 
 
 Artikel 1449 
 
 Indien de wederzijdse schulden niet ter zelfde plaatse betaalbaar 
zijn, kunnen dezelve niet in vergelijking gebracht worden dan met ver-
goeding van de kosten der overmaking. 
 
 Artikel 1450 
 
 Indien er verscheidene voor vergelijking vatbare en van dezelfde 
persoon vorderbare schulden bestaan, moet men ten aanzien der verge-
lijking de regelen volgen, welke bij artikel 1416 zijn voorgeschreven. 
 
 Artikel 1451 
 
 1. Vergelijking heeft geen plaats ten nadele der verkregen rech-
ten van een derde. 
 2. Aldus kan hij die schuldenaar zijnde, schuldeiser geworden is, 
nadat op het door hem verschuldigde door een derde is beslag gelegd, 
zich niet ten nadele van de inbeslagnemer van de schuldvergelijking 
bedienen. 
 
 Artikel 1452 
 
 Hij die een schuld betaald heeft, welke van rechtswege door ver-
gelijking vernietigd was,kan zich bij het invorderen der inschuld wel-
ke hij niet in vergelijking gebracht heeft, niet meer ten nadele van 
derden bedienen van de voorrechten en hypotheken, welke aan die in-
schuld verbonden waren, ten ware hij een wettige reden van onkunde 
mocht gehad hebben omtrent het bestaan der inschuld met welke zijn 
schuld had moeten worden in vergelijking gebracht. 
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 VIJFDE AFDELING 
 
 Van schuldvermenging 
 
 Artikel 1453 
 
 Wanneer de hoedanigheden van schuldeiser en schuldenaar zich in 
dezelfde persoon verenigen, heeft van rechtswege een schuldvermenging 
plaats, waardoor de schuldvordering vernietigd wordt. 
 
 Artikel 1454 
 
 1. Schuldvermenging welke in de persoon van de hoofdschuldenaar 
plaats vindt, strekt ook ten voordele van deszelfs borgen. 
 2. Die welke in de persoon van de borg plaats vindt, heeft geens-
zins de vernietiging der hoofdverbintenis ten gevolge. 
 3. Die welke in de persoon van een der hoofdelijke schuldenaren 
plaats heeft, strekt niet verder tot voordeel zijner hoofdelijke mede-
schuldenaren, dan voor het aandeel in de schuld waarvoor hij zelf 
schuldenaar was. 
 
 ZESDE AFDELING 
 
 Van kwijtschelding van schuld 
 
 Artikel 1455 
 
 De kwijtschelding van een schuld wordt niet voorondersteld, maar 
moet bewezen worden. 
 
 Artikel 1456 
 
 De vrijwillige teruggave van een oorspronkelijk onderhands 
schuldbewijs, door de schuldeiser aan de schuldenaar gedaan, bewijst 
de kwijtschelding der schuld, zelfs ten aanzien der hoofdelijke me-
deschuldenaren. 
 
 Artikel 1457 
 
 1. De kwijtschelding van een schuld of het ontslag bij over-
eenkomst, ten behoeve van een der hoofdelijke medeschuldenaren gege-
ven, bevrijdt al de overige, ten ware zich de schuldeiser uitdrukke-
lijk zijn rechten tegen de laatstgemelden mocht hebben voorbehouden. 
 2. In dit laatste geval kan hij de schuld niet verder invorderen 
dan na aftrek van het aandeel van degene aan wie hij de schuld heeft 
kwijtgescholden. 
 
 Artikel 1458 
 
 De teruggave van een in pand gegeven zaak is niet voldoende om de 
vrijstelling der schuld te doen vermoeden. 
 
 Artikel 1459 
 
 1. De kwijtschelding van een schuld of het ontslag bij overeen-
komst, aan de hoofdschuldenaar toegestaan, bevrijdt de borgen. 
 2. De kwijtschelding, aan de borg toegestaan, bevrijdt de hoofd-
schuldenaar niet. 
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 3. De kwijtschelding, aan een der borgen toegestaan, ontslaat de 
overige niet. 
 
 Artikel 1460 
 
 Hetgeen de schuldeiser van een borg heeft ontvangen tot afdoening 
van deszelfs borgtocht, moet gerekend worden in mindering der schuld 
betaald te zijn en moet verstrekken tot ontlasting van de hoofdschul-
denaar en van de overige borgen. 
 
 ZEVENDE AFDELING 
 
 Van het vergaan der verschuldigde zaak 
 
 Artikel 1461 
 
 1. Ingeval de zekere en bepaalde zaak, welke het onderwerp der 
overeenkomst uitmaakte, vergaat, buiten de handel der mensen geraakt 
of verloren gaat, zodanig, dat men van derzelver bestaan ten enenmale 
onkundig is, vervalt de verbintenis, mits de zaak vergaan of verloren 
zij buiten de schuld van de schuldenaar en voordat hij in de levering 
daarvan nalatig gebleven was. 
 2. Zelfs dan wanneer de schuldenaar in gebreke is om een zaak te 
leveren en hij voor geen onvoorziene toevallen heeft ingestaan, is de 
verbintenis vernietigd, indien de zaak op gelijke wijze bij de 
schuldeiser zoude vergaan zijn, ingeval dezelve aan hem ware geleverd 
geweest. 
 3. De schuldenaar is gehouden het onvoorziene toeval waarop hij 
zich beroept, te bewijzen. 
 4. Op welke wijze ook een ontvreemde zaak vergaan of verloren 
zij, ontslaat dit verlies degene die deze zaak ontvreemd heeft, geens-
zins van de verplichting om de waarde te vergoeden. 
 
 Artikel 1462 
 
 Indien de verschuldigde zaak zonder toedoen van de schuldenaar 
vergaan, buiten de handel der mensen geraakt of verloren is, is de 
schuldenaar gehouden, ingeval hij enige rechten of vorderingen tot 
schadevergoeding betrekkelijk deze zaak heeft, die aan zijn schuld-
eiser af te staan. 
 
 ACHTSTE AFDELING 
 
 Van de nietigheid en van de vernietiging der verbintenissen 
 
 Artikel 1463 
 
 1. Alle verbintenissen, door minderjarige of onder curatele ge-
stelde personen aangegaan, zijn van rechtswege nietig en moeten op een 
door hen of van hunnentwege daartoe gedane vordering worden nietig 
verklaard, op de enkele grond der minderjarigheid of der curatele. 
 2. De verbintenissen, aangegaan door minderjarigen die hand-
lichting hebben bekomen, zomede in de gevallen van artikel 333, tweede 
en derde lid, zijn slechts van rechtswege nietig, voor zover die ver-
bintenissen hun bevoegdheid te boven gaan. 
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 Artikel 1464 
 
 1. De bepaling van artikel 1463 is niet toepasselijk op  ver-
bintenissen, voortvloeiende uiteen begaan misdrijf of  uit een daad 
welke aan een ander schade heeft veroorzaakt. 
 2. Ook kan de minderjarigheid niet worden ingeroepen tegen ver-
bintenissen door minderjarigen aangegaan met inachtneming van artikel 
333, tweede en derde lid, bij huwelijkse voorwaarden met inachtneming 
van artikel 200, bij arbeidsovereenkomsten met  inachtneming van arti-
kel 1613f, of bij arbeidsovereenkomsten  op welke artikel 16139 van 
toepassing is. 
 
 Artikel 1465 
 
 Indien de formaliteiten ten voordele der minderjarigen en onder 
curatele gestelden, tot de bestaanbaarheid van zekere akten voorge-
schreven, zijn vervuld, of hij die de ouderlijke macht uitoefent, de 
voogd of de curator handelingen heeft verricht die de grenzen van zijn 
bevoegdheid niet te buiten gaan, worden de minderjarigen en onder cu-
ratele gestelden met opzicht tot die handelingen beschouwd als of zij 
dezelve na hun meerderjarigheid of buiten curatele hadden verricht, 
onverminderd hun verhaal op hem die de ouderlijke macht uitoefent, de 
voogd of de curator, zo daartoe gronden zijn. 
 
 Artikel 1466 
 
 Verbintenissen door geweld, dwaling of bedrog aangegaan leveren 
een rechtsvordering op tot derzelver vernietiging. 
 
 Artikel 1467 
 
 Uit hoofde van benadeling kunnen meerderjarigen en ook minder-
jarigen, wanneer zij als meerderjarigen worden aangemerkt, alleen de 
vernietiging der verbintenissen vorderen, in de bijzondere gevallen 
bij de wet voorzien. 
 
 Artikel 1468 
 
 De nietigverklaring van verbintenissen, op grond der onbekwaam-
heid van de personen bij artikel 1347 vermeld, heeft ten gevolge, dat 
de zaak en de partijen worden hersteld in de staat, waarin zij zich 
voor het aangaan der verbintenissen bevonden, met dien verstande dat 
al hetgeen aan de onbevoegden, ten gevolge der verbintenissen, is uit-
gekeerd of betaald, slechts kan worden teruggevorderd, voor zover het-
zelve nog onder de onbevoegde berust of voor zover mocht blijken, dat 
deze door het uitgekeerde of betaalde werkelijk is gebaat, of dat het 
genotene te zijnen nutte is aangewend of gestrekt heeft. 
 
 Artikel 1469 
 
 De nietigverklaring op grond van geweld, dwaling of bedrog heeft 
insgelijks ten gevolge, dat de zaak en de partijen worden hersteld in 
de staat waarin zij zich voor het aangaan der verbintenis bevonden. 
 
 Artikel 1470 
 
 In de gevallen, bij de artikelen 1463 en 1466 voorzien, is degene 
tegen wie de rechtsvordering tot nietigverklaring is toegewezen, daar-
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enboven tot vergoeding van kosten, schade en interesten verbonden, in-
dien daartoe gronden zijn. 
 
 Artikel 1471 
 
 1. In alle gevallen waarin een rechtsvordering tot nietigver-
klaring van een verbintenis niet bij een bijzondere wetsbepaling tot 
een kortere tijd is beperkt, duurt dezelve vijf jaren. 
 2. Die tijd begint te lopen: 
- in geval van minderjarigheid, van de dag der meerderjarigheid; 
- in geval van curatele, van de dag van derzelver opheffing; 
- in geval van geweld, van de dag waarop hetzelve heeft opgehouden; 
- in geval van dwaling of bedrog, van de dag der ontdekking, 
- in geval van nietigheid waarvan in artikel 1358 wordt gehandeld, 

van de dag der ontdekking, dat de voor de nietigheid vereiste we-
tenschap bestond. 

 3. De hierboven vermelde tijd voor het aanleggen der rechtsvor-
dering is niet toepasselijk op de nietigheid, bij wege van verdediging 
of exceptie voorgedragen, welke men steeds zal kunnen doen gelden. 
 
 Artikel 1472 
 
 Hij die vermeent de nietigverklaring van een verbintenis op on-
derscheidene gronden te kunnen vorderen, is verplicht al die gronden 
tegelijk aan te voeren, op straffe van verstek der zodanige die later 
mochten zijn aangevoerd, ten ware de laatstgemelde door het toedoen 
der wederpartij niet vroeger hadden kunnen bekend worden. 
 
 Artikel 1473 
 
 De rechtsvordering tot nietigverklaring vervalt, indien de min-
derjarige, de onder curatele gestelde of hij die zich op geweld, dwa-
ling of bedrog kan beroepen, de verbintenis uitdrukkelijk of stilzwij-
gend heeft bekrachtigd na de dag van de meerderjarigheid, de opheffing 
der curatele, het ophouden van het geweld of de ontdekking van de dwa-
ling of des bedrogs. 
 
 VIJFDE TITEL 
 
 Van koop en verkoop 
 
 EERSTE AFDELING 
 
 Algemene bepalingen 
 
 Artikel 1474 
 
 Koop en verkoop is een overeenkomst waarbij de een zich verbindt 
om een zaak te leveren en de ander om daarvoor de bedongen prijs te 
betalen. 
 
 Artikel 1475 
 
 Zij wordt gehouden tussen de partijen voltrokken te zijn, zodra 
deze het eens zijn geworden over de zaak en de prijs, hoewel ook de 
zaak nog niet mocht geleverd, noch de prijs betaald zijn. 
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 Artikel 1476 
 
 De eigendom van het verkochte goed gaat niet eer tot de koper 
over, dan nadat de levering daarvan geschied is overeenkomstig de ar-
tikelen 661, 662 en 665. 
 
 Artikel 1477 
 
 Indien de verkochte zaak in een zeker en bepaald voorwerp be-
staat, is dezelve, van het ogenblik van de koop af, voor rekening van 
de koper hoewel de levering nog niet hebbe plaats gehad; en heeft de 
verkoper het recht om de prijs te vorderen. 
 
 Artikel 1478 
 
 Ingeval goederen niet bij de hoop, maar bij het gewicht, het ge-
tal of de maat verkocht zijn, blijven dezelve voor rekening van de 
verkoper, totdat dezelve gewogen, geteld of gemeten zijn. 
 
 Artikel 1479 
 
 Indien daarentegen de goederen bij de hoop verkocht zijn, zijn 
dezelve voor rekening van de koper, alhoewel dezelve nog niet gewogen, 
geteld of gemeten mochten zijn. 
 
 Artikel 1480 
 
 Koop en verkoop op de proef aangegaan of van goederen die men ge-
woon is vooraf te proeven, wordt altijd voorondersteld onder een op-
schortende voorwaarde te hebben plaats gehad. 
 
 Artikel 1481 
 
 Indien de koop met het geven van een handgift of een godspenning 
is gesloten, kan geen der partijen van die koop afzien, hetzij door 
het laten behouden hetzij door het teruggeven van de handgift of de 
godspenning. 
 
 Artikel 1482 
 
 1. De koopprijs moet door de partijen bepaald worden. Dezelve kan 
echter aan de begroting van een derde worden overgelaten. 
 2. Indien die derde de begroting niet wil of niet kan doen, heeft 
er geen koop plaats. 
 
 Artikel 1483 
 
 De kosten der akten van koop en verkoop en andere bijkomende on-
kosten, komen ten taste van de koper, indien het tegendeel niet bedon-
gen is. 
 
 Artikel 1484 
 
 1. Tussen echtgenoten kan geen koop of verkoop plaats hebben, dan 
in de drie volgende gevallen: 
a. wanneer een der echtgenoten aan de andere, van wie hij gerechtelijk 

gescheiden is, goederen overdraagt, tot voldoening van hetgeen aan 
dezelve naar rechten toekomt; 
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b. wanneer de overdracht die de man doet aan zijn vrouw, zelfs van 
welke hij niet gescheiden is, enige wettige oorzaak heeft, als daar 
is tot wederbelegging van haar vervreemde goederen of van penningen 
die haar toebehoren, indien namelijk die goederen of die penning en 
van de gemeenschap zijn uitgesloten; 

c. ingeval de vrouw aan haar man goederen overdraagt tot  betaling van 
een som welke zij hem als huwelijks goed heeft beloofd, voor zover 
die goederen van de gemeenschap zijn uitgesloten. 

 2. Behoudens echter, in deze drie gevallen, de rechten der erf-
genamen van de handelende partijen, wanneer een van laatstgemelde alzo 
enig zijdelings voordeel mocht hebben bekomen. 
 
 Artikel 1485 
 
 Rechters, leden van het openbaar ministerie, de griffier, prakti-
zijns, deurwaarders en notarissen mogen door overdracht geen eigenaars 
worden van rechten en rechtsvorderingen, waarover gedingen aanhangig 
zijn voor de rechter, op straffe van nietigheid en vergoeding van kos-
ten, schade en interesten. 
 
 Artikel 1486 
 
 Openbare ambtenaren mogen, op dezelfde straf, door henzelve of 
door tussenkomende personen, geen zaken kopen die door hen of te hun-
nen overstaan verkocht worden. 
 
 Artikel 1487 
 
 1. Insgelijks mogen, op dezelfde straffen, door henzelve of door 
tussenkomende personen bij onderhandse verkoop geen kopers worden: 
lasthebbers, van zaken met welker verkoop zij belast waren; bewind-
voerders, van zaken, aan het rijk, aan Aruba of aan andere openbare 
instellingen toebehorende, welke aan hun zorg en beheer zijn toever-
trouwd. 
 2. Bij landsbesluit kan echter aan openbare bewindvoerders vrij-
stelling van dit verbod worden verleend. 
 3. De voogden kunnen de onroerende goederen, aan hun pupillen 
toebehorende, kopen op de wijze bij artikel 452 bepaald. 
 
 Artikel 1488 
 
 Koop en verkoop van eens anders goed is nietig en kan tegen de 
verkoper grond opleveren tot vergoeding van kosten, schade en inte-
resten, indien de koper niet geweten heeft, dat de zaak aan een ander 
toebehoorde. 
 
 Artikel 1489 
 
 1. Indien, op het ogenblik der verkoping, het verkochte goed ge-
heel mocht vergaan zijn, is de koop nietig. 
 2. Bijaldien slechts een gedeelte daarvan vergaan is, staat het 
aan de koper vrij om, of de koop te laten varen of het behouden ge-
bleven gedeelte te vorderen, en de koopprijs daarvoor bij vergelij-
kende waardering te doen bepalen. 
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 TWEEDE AFDELING 
 
 Van de verplichtingen des verkopers 
 
 Artikel 1490 
 
 De verkoper is gehouden om duidelijk uit te drukken waartoe hij 
zich verbindt; alle duistere en dubbelzinnige bedingen worden te zij-
nen nadele uitgelegd. 
 
 Artikel 1491 
 
 Hij heeft twee hoofdverplichtingen, namelijk om de verkochte zaak 
te leveren en dezelve te vrijwaren. 
 
 Artikel 1492 
 
 De levering is een overdracht van het verkochte goed in de macht 
en het bezit van de koper. 
 
 Artikel 1493 
 
 De kosten der levering zijn ten laste van de verkoper en die der 
weghaling ten laste van de koper, zo niet het tegendeel bedongen is. 
 
 Artikel 1494 
 
 De levering moet geschieden ter plaatse waar het verkochte goed 
zich op het tijdstip der verkoping bevond, indien daaromtrent geen an-
dere overeenkomst getroffen is. 
 
 Artikel 1495 
 
 De verkoper is niet verplicht het goed te leveren, indien de ko-
per de koopprijs niet betaalt en de verkoper hem geen uitstel van be-
taling heeft toegestaan. 
 
 Artikel 1496 
 (vervallen) 
 
 Artikel 1497 
 
 Indien de levering door de nalatigheid des verkopers achterwege 
blijft, kan de koper vernietiging van de koop vorderen, overeenkomstig 
de bepalingen van de artikelen 1283 en 1284. 
 
 Artikel 1498 
 
 1. Het goed moet geleverd worden in de staat waarin hetzelve zich 
op het ogenblik van de verkoop bevindt. 
 2. Van die dag af aan behoren alle vruchten aan de koper. 
 
 Artikel 1499 
 
 De verplichting om een zaak te lever en bevat al wat daartoe be-
hoort en tot derzelver bestendig gebruik bestemd is, mitsgaders de be-
wijzen van eigendom, indien die aanwezig zijn. 
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 Artikel 1500 
 
 De verkoper is verplicht het gekochte te leveren in deszelfs ge-
hele omvang, zoals het in de overeenkomst uitgedrukt wordt, onder de 
navolgende wijzigingen. 
 
 Artikel 1501 
 
 Indien de verkoop van een onroerend goed geschied is met ver-
melding van deszelfs uitgestrektheid of inhoud, tegen bepaling van een 
zekere prijs voor de maat, is de verkoper gehouden om de hoeveelheid, 
bij de overeenkomst uitgedrukt, te leveren; en indien hem dit onmoge-
lijk is of de koper zulks niet vordert, is de verkoper verplicht zich 
met een evenredige vermindering van prijs te vergenoegen. 
 
 Artikel 1502 
 
 Indien daarentegen, in het geval bij artikel 1501 vermeld, het 
onroerend goed een grotere omvang bevat, dan in de overeenkomst uit-
gedrukt is, heeft de koper de keus om, of de prijs in evenredigheid te 
verhogen of van de koop af te zien, indien namelijk het meerdere een 
twintigste gedeelte beloopt boven de omvang bij de overeenkomst uitge-
drukt. 
 
 Artikel 1503 
 
 In alle andere gevallen, hetzij een zeker bepaald voorwerp ver-
kocht zij hetzij de verkoop afgescheidene en afzonderlijke erven tot 
onderwerp hebbe, hetzij dezelve beginne met de opgave der maat of met 
de aanduiding van het verkochte goed, gevolgd van de opgave der maat, 
levert de vermelding dezer maat ten behoeve van de verkoper geen grond 
op tot enige vermeerdering van prijs voor het meerdere der maat, noch 
ten behoeve van de koper tot enige vermindering van prijs voor het 
mindere der maat, dan voor zover het onderscheid tussen de werkelijke 
maat en die welke in de overeenkomst is uitgedrukt, een twintigste 
meer of minder bedraagt,berekend naar de waarde van het geheel der 
verkochte voorwerpen, tenzij het tegendeel mocht bedongen zijn. 
 
 Artikel 1504 
 
 Indien er, volgens artikel 1503, grond bestaat tot verhoging van 
de koopprijs voor het meerdere der maat, heeft de koper de keus om, of 
van de koop af te zien of de verhoogde koopprijs te betalen en zulks 
met de interesten,ingeval hij het onroerend goed gehouden heeft. 
 
 Artikel 1505 
 
 In alle gevallen waarin de koper het recht heeft om van de koop 
af te zien, is de verkoper gehouden hem, behalve de koopprijs, indien 
hij dezelve ontvangen heeft, de kosten, op de koop en levering geval-
len, terug te geven, voor zover hij die volgens overeenkomst mocht 
hebben betaald. 
 
 Artikel 1506 
 
 De rechtsvordering tot aanvulling van de koopprijs, van de zijde 
des verkopers, en die tot vermindering van de prijs of tot ver-
nietiging van de koop, van de kant des kopers, moeten aangelegd worden 
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binnen de tijd van een jaar te rekenen van de dag waarop de levering 
is geschied; zullende, bij gebreke van dien, deze rechtsvordering ver-
vallen zijn. 
 
 Artikel 1507 
 
 Indien twee erven bij dezelfde overeenkomst en gezamenlijk voor 
een prijs verkocht zijn, met opgave van de hoegrootheid van ieder, en 
er bevonden wordt, dat het ene meer en het andere minder omvang heeft, 
wordt dit verschil tot het vereiste beloop bij wege van vergelijking 
vereffend en heeft de vordering, hetzij tot aanvulling hetzij tot ver-
mindering van de koopprijs, niet verder plaats dan overeenkomstig de 
hierboven vastgestelde regelen. 
 
 Artikel 1508 
 
 De vrijwaring waartoe de verkoper jegens de koper gehouden 
is,heeft twee strekkingen, namelijk voor eerst het rustigen vreedzaam 
bezit van de verkochte zaak, ten tweede de verborgen gebreken van die 
zaak of de zodanige die aanleiding geven tot vernietiging van de koop. 
 
 Artikel 1509 
 
 Hoezeer bij de verkoop geen beding omtrent de vrijwaring gemaakt 
zij, is de verkoper van rechtswege verplicht de koper te waarborgen 
voor de uitwinning welke deze op het gehele verkochte goed of op een 
gedeelte daarvan komt te lijden of wegens de lasten welke men beweert 
op dat goed te hebben, en die bij het aangaan van de koop niet opgege-
ven zijn. 
 
 Artikel 1510 
 
 Partijen kunnen bij bijzondere overeenkomsten deze door de wet 
opgelegde verplichting uitbreiden of inkorten; zij kunnen zelfs over-
eenkomen, dat de verkoper tot geen vrijwaring, hoegenaamd, zal gehou-
den zijn. 
 
 Artikel 1511 
 
 Alhoewel bedongen moge zijn, dat de verkoper tot geen vrijwaring 
zal gehouden zijn, blijft hij nochtans aansprakelijk voor de zodanige, 
welke uit een daad, door hem zelf verricht, voortspruit; alle hiermede 
strijdende overeenkomsten zijn nietig. 
 
 Artikel 1512 
 
 De verkoper is, bij hetzelfde beding, in geval van uitwinning, 
gehouden de koopprijs terug te geven, ten ware de koper ten tijde van 
de koop het gevaar van uitwinning mocht gekend hebben of de zaak op 
eigen bate en schade mocht hebben gekocht. 
 
 Artikel 1513 
 
 Indien vrijwaring beloofd of dienaangaande niets is bedongen ge-
worden, heeft de koper in geval van uitwinning het recht om van de 
verkoper te vorderen: 
a. de teruggave van de koopprijs; 
b. de teruggave der vruchten, ingeval hij verplicht is die aan de uit-
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winnende eigenaar uitte keren; 
c. de kosten op de eis van de koper tot vrijwaring gevallen, alsmede 

de kosten door de oorspronkelijke eiser gemaakt; 
d. de vergoeding van kosten, schade en interesten, mitsgaders de ge-

rechtelijke kosten op de koop en de levering gevallen, voor zover 
de koper die mocht hebben betaald. 
 

 Artikel 1514 
 
 1. Indien op het ogenblik der uitwinning het verkochte goed be-
vonden wordt in waarde verminderd of aanmerkelijk vervallen te zijn, 
hetzij door de nalatigheid van de koper hetzij door overmacht,is de 
verkoper niettemin gehouden de gehele koopprijs terug te geven. 
 2. Doch indien de koper voordeel heeft genoten van de door hem 
toegebrachte schade, heeft de verkoper de bevoegdheid om een met dat 
voordeel gelijkstaande som van de koopprijs af te trekken. 
 
 Artikel 1515 
 
 Indien het verkochte goed bevonden wordt op het tijdstip der uit-
winning in waarde te zijn vermeerderd, zelfs zonder toedoen van de ko-
per, is de verkoper verplicht aan deze te betalen, hetgeen het ver-
kochte goed boven de koopprijs waardig is. 
 
 Artikel 1516 
 
 1. De verkoper is verplicht aan de koper terug te geven, of door 
degene die de uitwinning gedaan heeft, te doen teruggeven, al hetgeen 
hij wegens reparatiën en nuttige verbeteringen aan het goed heeft uit-
geschoten. 
 2. Indien de verkoper te kwader trouw eens anders goed verkocht 
heeft, is hij gehouden aan de koper alle gemaakte onkosten terug te 
geven, zelfs de zodanige welke alleen tot sieraad of vermaak aan het 
goed besteed zijn. 
 
 Artikel 1517 
 
 Indien slechts een gedeelte van het goed uitgewonnen is en dat 
gedeelte met betrekking tot het geheel zo aanmerkelijk is, dat de ko-
per zonder het uitgewonnen gedeelte de koop niet zoude hebben aange-
gaan, kan hij de koop doen vernietigen, mits hij de rechtsvordering 
daartoe aanlegge binnen een jaar na de dag waarop het vonnis van uit-
winning in kracht van gewijsde is gegaan. 
 
 Artikel 1518 
 
 Wanneer, in geval van uitwinning van een gedeelte van het ver-
kochte goed, de koop niet vernietigd is, moet de koper voor het uit-
gewonnen gedeelte worden schadeloos gesteld, volgens de geschatte 
waarde welke het goed ten tijde der uitwinning gehad heeft, doch niet 
naar evenredigheid van de gehele koopprijs, hetzij het verkochte  goed 
in waarde moge zijn vermeerderd of verminderd. 
 
 Artikel 1519 
 
 Indien het verkochte goed bevonden wordt bezwaard te zijn met 
erfdienstbaarheden, zonder dat die aan de koper zijn bekend gemaakt of 
dat deze daarvan kennis kon dragen, en die erfdienstbaarheden van zo 
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groot belang zijn, dat men reden heeft om te vermoeden, dat de koper 
de koop niet zoude hebben gesloten, indien hij daarvan ware onderricht 
geweest, kan hij de vernietiging van de koop vorderen, ten ware hij 
liever verkoos zich met een schadeloosstelling te vergenoegen. 
 
 Artikel 1520 
 
 De vrijwaring ter zake van uitwinning houdt op, indien de koper 
zich bij een vonnis, hetwelk in kracht van gewijsde is gegaan, heeft 
laten veroordelen, zonder de verkoper te roepen, en deze bewijst, dat 
er genoegzame gronden aanwezig waren om de eis te doen ontzeggen. 
 
 Artikel 1521 
 
 De verkoper is gehouden tot vrijwaring wegens verborgen  gebreken 
van het verkochte goed, die hetzelve ongeschikt  maken tot het gebruik 
waartoe het bestemd is, of die dat gebruik in dier voege verminderen, 
dat bijaldien de koper de gebreken gekend had, hij het goed, of in het 
geheel niet, of niet dan voor een mindere prijs, zoude gekocht hebben. 
 
 Artikel 1522 
 
 De verkoper is niet gehouden in te staan voor zichtbare gebreken 
welke de koper zelf had kunnen ontdekken. 
 
 Artikel 1523 
 
 Hij moet voor de verborgen gebreken instaan, al ware hij daarvan 
ook zelf onkundig geweest, tenzij hij in dat geval bedongen had, dat 
hij tot geen vrijwaring hoegenaamd zoude gehouden zijn. 
 
 Artikel 1524 
 
 In de gevallen, bij de artikelen 1521 en 1523 vermeld, heeft de 
koper de keus om het goed terug te geven en de koopprijs terug te vor-
deren of het goed te behouden en zich zodanig gedeelte van de koop-
prijs te doen teruggeven, als de rechter na deskundigen hierop te heb-
ben gehoord, zal bepalen. 
 
 Artikel 1525 
 
 Indien de verkoper de gebreken van het goed gekend heeft, is hij, 
behalve tot teruggave van de daarvoor ontvangen koopprijs, nog jegens 
de koper tot vergoeding van alle kosten, schade en interesten gehou-
den. 
 
 Artikel 1526 
 
 Indien de verkoper de gebreken van het goed niet gekend heeft, is 
hij slechts gehouden tot de teruggave van de koopprijs, alsmede om aan 
de koper de kosten op de koop en de levering gevallen te vergoeden, 
voor zover hij die mocht hebben betaald. 
 
 Artikel 1527 
 
 1. Indien de verkochte zaak die verborgen gebreken had, ten ge-
volge van dezelve vergaan is, valt het verlies voor rekening van de 
verkoper, die jegens de koper gehouden zal zijn tot teruggave van de 
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koopprijs en tot de overige schadevergoedingen waarvan in de artikelen 
1525 en 1526 is melding gemaakt. 
 2. Doch het verlies, door toeval veroorzaakt, is voor rekening 
van de koper. 
 
 Artikel 1528 
 
 De rechtsvordering, voortspruitende uit gebreken die de vernie-
tiging van de koop ten gevolge hebben, moet door de koper aangelegd 
worden binnen een korte tijd, overeenkomstig de aard van die gebreken 
en met inachtneming der gebruiken van de plaats alwaar de koop geslo-
ten is. 
 
 Artikel 1529 
 
 Deze rechtsvordering heeft geen plaats bij verkopingen die op 
rechterlijk gezag geschieden. 
 
 DERDE AFDELING 
 
 Van de verplichtingen van de koper 
 
 Artikel 1530 
 
 De hoofdverplichting van de koper bestaat in het betalen van de 
koopprijs, ten tijde en ter plaatse bij de overeenkomst bepaald. 
 
 Artikel 1531 
 
 Indien er bij het aangaan van de koop niets daaromtrent bepaald 
is, moet de koper betalen ter plaatse alwaar en op de tijd waarop de 
levering geschieden moet. 
 
 Artikel 1532 
 (vervallen) 
 
 Artikel 1533 
 
 Indien de koper door een hypothekaire rechtsvordering of door een 
rechtsvordering tot reclame in zijn bezit gestoord is of gegronde re-
den heeft om te vrezen, dat hij daarin zal gestoord worden, kan hij de 
betaling van de koopprijs opschorten, totdat de verkoper de stoornis 
heeft doen ophouden, ten ware deze liever verkoos zekerheid te stellen 
of er bedongen mocht zijn, dat de koper, niettegenstaande alle stoor-
nis, tot de betaling verplicht is. 
 
 Artikel 1534 
 
 Indien de koper de koopprijs niet betaalt, kan de verkoper de 
vernietiging van de koop vorderen, overeenkomstig de bepalingen van de 
artikelen 1283 en 1284. 
 
 Artikel 1535 
 
 Niettemin zal, in geval van verkoop van waren en meubelen, de 
vernietiging van de koop ten behoeve van de verkoper van rechtswege en 
zonder aanmaning plaats hebben na het verlopen van de tijd tot afha-
ling van het verkochte bepaald. 
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 VIERDE AFDELING 
 
 Van het recht van wederinkoop 
 
 Artikel 1536 
 
 Het vermogen om het verkochte weder in te kopen spruit voort uit 
een beding waarbij de verkoper zich het recht voorbehoudt om het ver-
kochte terug te nemen tegen teruggave van de oorspronkelijke koopprijs 
en de vergoeding waarvan in artikel 1549 gesproken wordt. 
 
 Artikel 1537 
 
 1. Het recht van wederinkoop mag voor geen langere tijd dan voor 
vijf jaren worden bedongen. 
 2. Indien hetzelve voor een langer tijdvak bedongen is, wordt die 
tijd tot de gemelde vijf jaren ingekort. 
 
 Artikel 1538 
 
 Het bepaalde tijdvak moet naar scherpheid van rechten worden op-
gevat; hetzelve mag door de rechter niet verlengd worden, en wanneer 
de verkoper verzuimt om zijn rechtsvordering tot wederinkoop binnen de 
voorgeschreven termijn te doen gelden, blijft de koper onherroepelijk 
eigenaar van het gekochte. 
 
 Artikel 1539 
 
 Dit tijdvak loopt ten nadele van een ieder, zelfs van  minder-
jarigen, behoudens hun verhaal op die het aangaat, indien daartoe 
gronden bestaan. 
 
 Artikel 1540 
 
 De verkoper van een onroerend goed, die zich het vermogen om het 
verkochte weder in te kopen heeft voorbehouden, kan tegen een tweede 
koper zijn recht doen gelden, al ware ook bij de tweede overeenkomst 
van dat beding geen melding gemaakt. 
 
 Artikel 1541 
 
 Hij die gekocht heeft onder beding van wederinkoop, treedt in al 
de rechten van zijn verkoper; hij kan zich van de verjaring bedienen, 
zowel tegen de ware eigenaar als tegen degene die enige hypothekaire 
of andere rechten op de verkochte zaak mocht vermenen te hebben. 
 
 Artikel 1542 
 
 Hij kan tegen de schuldeisers van de verkoper het voorrecht van 
uitwinning doen gelden. 
 
 Artikel 1543 
 
 Indien hij die onder beding van wederinkoop een onverdeeld aan-
deel in een onroerend goed gekocht heeft, na een tegen hem gerichte 
rechtsvordering tot scheiding en deling, koper van het geheel is ge-
worden, kan hij de verkoper verplichten het geheel over te nemen, in-
geval deze van het gemelde beding wil gebruik maken. 



 ************************* 
AB 1989 no. GT 100 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 21 april 2008 
 ************************* 
==================================================================== 
 

 
 265 

 Artikel 1544 
 
 Indien verscheidene personen enig goed, tussen hen gemeen, ge-
zamenlijk en bij een en dezelfde overeenkomst verkocht hebben, kan ie-
der hunner het recht van wederinkoop slechts doen gelden voor zover 
zijn aandeel bedroeg. 
 
 Artikel 1545 
 
 1. Hetzelfde heeft ook plaats, wanneer iemand die alleen enig 
goed heeft verkocht, verscheidene erfgenamen nalaat. 
 2. Ieder van deze medeërfgenamen kan slechts van het vermogen van 
wederinkoop gebruik maken, voor zoveel zijn aandeel in de nalatenschap 
bedraagt. 
 
 Artikel 1546 
 
 Doch, in de gevallen der artikelen 1544 en 1545, kan de koper 
vorderen, dat al de medeverkopers of medeërfgenamen worden opgeroepen 
ten einde zich onderling nopens de wederinkoop van het gehele goed te 
verstaan; en indien zij het niet eens worden, zal de eis tot wederin-
koop worden ontzegd. 
 
 Artikel 1547 
 
 Indien de verkoop van een zaak, aan verscheidene personen toe-
behorende, niet door alle gezamenlijk en voor het geheel geschied is, 
maar ieder van dezelve afzonderlijk dat gedeelte verkocht heeft, het-
welk hem daarin toebehoorde, kan ieder hunner het recht van we-
derinkoop afzonderlijk, ten aanzien van het deel dat hem daarin toe-
kwam, uitoefenen; en de koper kan degene die op deze wijze van zijn 
recht gebruik maakt, niet dwingen om het geheel over te nemen. 
 
 Artikel 1548 
 
 1. Indien de koper verscheidene erfgenamen heeft nagelaten, kan 
van het recht van wederinkoop tegen ieder van dezelve niet verder wor-
den gebruik gemaakt, dan voor zoveel zijn aandeel betreft, zowel in 
het geval dat de boedel nog niet gescheiden is, als in het geval dat 
het verkochte goed onder de erfgenamen is verdeeld. 
 2. Maar indien de boedel gescheiden is en het verkochte goed aan 
een der erfgenamen is tebeurtgevallen, kan de rechtsvordering tot we-
derinkoop voor het geheel tegen deze worden aangelegd. 
 
 Artikel 1549 
 
 1. De verkoper die van het beding van wederinkoop gebruik maakt, 
is niet alleen verplicht de gehele oorspronkelijke koop 
prijs terug te geven, maar ook te vergoeden alle rechtmatige kosten, 
op en ter zake van de koop en de levering gevallen, mitsgaders de 
noodzakelijke kosten van reparatiën en die waardoor het verkochte goed 
in waarde vermeerderd is, ten belope van deze vermeerdering. 
 2. Hij kan niet in het bezit van het wederingekochte treden, dan 
na aan al deze verplichtingen te hebben voldaan. 
 3. Wanneer de verkoper ten gevolge van het beding van wederinkoop 
zijn goed terugbekomt, moet hetzelve vrij van alle lasten en hypothe-
ken door de koper daarop gelegd, tot hem overgaan; hij is echter ver-
plicht de huurovereenkomsten welke de koper te goeder trouw mocht heb-
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ben aangegaan, gestand te doen. 
 
 VIJFDE AFDELING 
  

Bijzondere bepalingen betrekkelijk de koop en verkoop van  
inschulden en andere onlichamelijke rechten 

  
 Artikel 1550 
  

De verkoop van een inschuld bevat al wat daartoe behoort, als 
borgtochten, voorrechten en hypotheken. 
 
 Artikel 1551 
 

Hij die een inschuld of een ander onlichamelijk recht verkoopt, 
moet instaan voor het aanwezen daarvan ten tijde van de levering, hoe-
wel ook de verkoop zonder belofte van vrijwaring geschied zij. 
 
 Artikel 1552 
 

Hij is voor de genoegzame gegoedheid van de schuldenaar niet  
verantwoordelijk, tenzij hij zich daartoe verbonden heeft en slechts 
ten belope van de koopprijs welke hij voor de inschuld ontvangen 
heeft. 
 
 Artikel 1553 
 

Indien hij beloofd heeft, te zullen instaan voor genoegzame ge-
goedheid van de schuldenaar, moet deze belofte verstaan worden van 
deszelfs tegenwoordige gegoedheid en strekt zich niet uit tot het toe-
komstige, ten ware het tegendeel uitdrukkelijk bedongen zij. 
 
 Artikel 1554 
 

Die een erfenis verkoopt, zonder dat hij stuk voor stuk opgeeft, 
waarin dezelve bestaat, is niet verder gehouden dan tot vrijwaring van 
zijn hoedanigheid van erfgenaam. 
 
 Artikel 1555 
 

Indien hij reeds de vruchten van enig stuk goed genoten, of het 
beloop van enige inschuld tot die erfenis behorende, ontvangen of eni-
ge goederen uit de nalatenschap verkocht mocht hebben, is hij ver-
plicht dezelve aan de koper te vergoeden, indien niet uitdrukkelijk 
anders is bedongen. 
 
 Artikel 1556 
  

De koper is van zijn kant verplicht aan de verkoper te vergoeden, 
al hetgeen deze wegens de schulden en lasten der nalatenschap mocht 
hebben betaald, en datgene te voldoen, hetwelk de verkoper als 
schuldeiser van de erfenis te vorderen had, ten ware het tegendeel 
mocht bedongen zijn. 
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 ZESDE AFDELING 
  
 Van koop en verkoop op afbetaling 
  
  §1. Van koop en verkoop op afbetaling in het algemeen 
  
 Artikel 1557 
  

1. Koop en verkoop op afbetaling is de koop en verkoop, waarbij 
partijen overeenkomen, dat de koopprijs wordt betaald in termijnen, 
waarvan twee of meer verschijnen, nadat de verkochte zaak aan de koper 
is overgedragen al dan niet in eigendom. 

2. Alle overeenkomsten welke dezelfde strekking hebben, onder 
welke vorm of welke benaming ook aangegaan, worden als koop en verkoop 
op afbetaling aangemerkt. 

3. Koop en verkoop op afbetaling in de zin der wet zijn niet de 
overeenkomsten welke betrekking hebben op onroerende zaken, op schepen 
die kunnen worden ingeschreven in een der registers, bedoeld in arti-
kel 378 van het Wetboek van Koophandel van Aruba, of op luchtvaartui-
gen, teboekgesteld in het register, bedoeld in de Landsverordening te-
boekgestelde luchtvaartuigen. 
 
 Artikel 1557a 
  

Van de bepalingen dezer afdeling mag slechts worden afgeweken, 
indien en voor zover dit daaruit blijkt. 
 
 Artikel 1557b 
  

1. Bedingen waarbij of krachtens welke de schuldenaar, voor het 
geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet vervult, de be-
taling van zekere som als schadevergoeding of enige straf wordt of kan 
worden opgelegd, kunnen alleen bij schriftelijk aangegane overeenkomst 
worden gemaakt. 

2. Indien de overeengekomen of opgelegde schadevergoeding of 
straf de rechter bovenmatig voorkomt, kan deze haar ten aanzien van 
het hem voorgelegde geval verminderen of opheffen. 
 
 Artikel 1557c 
  

1. Vervroegde opeisbaarheid als straf wegens nalatigheid van de 
koper in het betalen van termijnen, kan alleen bedongen worden voor 
het geval de achterstand bedraagt, ten aanzien van een termijn ten 
minste een tiende of ten aanzien van meer termijnen gezamenlijk ten 
minste een twintigste deel van de gehele koopprijs. 

2. Onder gehele koopprijs wordt verstaan de som van alle betalin-
gen, waartoe de koper bij regelmatige nakoming van de  overeenkomst 
gehouden is. 

3. Het tweede lid van artikel 1557b is hier niet van toepassing. 
 
 Artikel 1557d 
 

Op enig beding als bedoeld in de artikelen 1557b en 1557c, kan 
wegens niet tijdige nakoming beroep alleen worden gedaan, indien de 
schuldenaar, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft om zijn 
verplichtingen na te komen. 
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 Artikel 1557e 
 

1. De koper is steeds bevoegd tot vervroegde betaling van een of 
meer eerstvolgende termijnen van de koopprijs. 

2. In geval van vervroegde betaling ineens van het gehele nog 
verschuldigde bedrag heeft hij recht op een aftrek, berekend naar 
vijftenhonderd 'sjaars over elke daarbij vervroegd betaalde termijn. 

3. Van de bepalingen van dit artikel kan ten voordele van de ko-
per door partijen worden afgeweken. 
 
 Artikel 1557f 
 

1. Overdracht, inpandgeving of elke handeling waardoor de koper 
aan de verkoper of aan een derde enig recht toe Kent op zijn loon, 
pensioen of andere periodieke inkomsten wegens arbeidsovereenkomst, 
kan ter zake van koop en verkoop op afbetaling, behalve voor opeisbare 
verplichtingen, alleen geschieden voor betalingen, waartoe de koper 
bij regelmatige nakoming van de overeenkomst zal gehouden zijn, en 
voor de kosten. 

2. De handeling heeft alsdan geen werking dan naar gelang bedoel-
de termijnen verschijnen overeenkomstig een bij schriftelijke overeen-
komst vastgelegd plan van regelmatige afbetaling of naar gelang er 
kosten vallen, telkens tot het beloop daarvan. 

3. Bovendien is vereist, dat de koper, na in gebreke te zijn ge-
steld, nalatig is gebleven. Alleen de termijnen en kosten, waarover de 
ingebrekestelling is geschied, en die welke daarna verschijnen, komen 
in aanmerking bij het bepalen van bedoelde werking. 

4. Ten aanzien van hem die de uitkering wegens arbeidsovereen-
komst verschuldigd is, heeft de handeling geen gevolg, alvorens de in-
gebrekestelling van de koper en het plan van regelmatige afbetaling 
met opgave van hetgeen daarop voldaan is en van de gevorderde kosten 
schriftelijk te zijner kennis zijn gebracht dan wel schriftelijk door 
hem zijn erkend. Betalingen, dienovereenkomstig te goeder trouw door 
hem gedaan, bevrijden hem tegenover de koper. 
 
 Artikel 1557g 
  

Volmacht tot invordering van loon, pensioen of andere periodieke 
vorderingen ter zake van een arbeidsovereenkomst, onder welke vorm of 
welke benaming ook, door de koper verleend, is steeds herroepelijk. 
 
 § 2 Van huurkoop 
  
 Artikel 1557h 
  

1. Huurkoop is de koop en verkoop op afbetaling, waarbij partijen 
overeenkomen, dat de verkochte zaak niet door enkele overdracht in ei-
gendom van de koper overgaat. 

2. Alle overeenkomsten welke dezelfde strekking hebben, hetzij 
als huur en verhuur, hetzij onder andere vorm of andere benaming aan-
gegaan, worden als huurkoop aangemerkt. 

3. Onder huurkoop is begrepen de overeenkomst, waarbij ter zake 
van een koop en verkoop een derde, die de eigendom der zaak verwerft, 
aan de koper krediet verleent des dat het geheel van handelingen de 
strekking van huurkoop erlangt. 
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 Artikel 1557i 
  

1. Huurkoop wordt aangegaan bij authentieke of onderhandse akte, 
welke voldoet aan de bepalingen van artikel 1557j. 

2. Hetzelfde geldt voorovereenkomsten, welke bestaande overeen-
komsten zodanig wijzigen of aanvullen, dat daardoor huurkoop zou ont-
staan. 

3. Wordt de overeenkomst aangegaan bij onderhandse akte, dan moet 
deze, zo de koper dit verlangt, in dubbel worden opgemaakt. 

4. Het dubbel, of zo dit niet is opgemaakt, een authentiek of 
door de verkoper ondertekend afschrift, wordt zo spoedig mogelijk na 
het sluiten van de overeenkomst door de verkoper aan de koper ver-
strekt. 

5. Verder afschrift kan de koper te allen tijde tegen betaling 
van de kosten vorderen. 
 
 Artikel 1557j 
  

1. De akte van huurkoop moet duidelijk vermelden de gehele koop-
prijs als bedoeld in artikel 1557c, het plan van regelmatige afbeta-
ling als bedoeld in artikel 1557f, en de bedingen betreffende voorbe-
houd en overgang van eigendom. 

2. In de gevallen, bedoeld in het tweede en het derde lid van ar-
tikel 1557h, treden de overeenkomstige gegevens hiervoor in de plaats. 

3. Ontbreekt een akte welke voldoet aan genoemde voorwaarden, dan 
geldt de overeenkomst niet als huurkoop, doch wordt de koop en verkoop 
op afbetaling geacht te zijn gesloten zonder beding dat de verkochte 
zaak niet door enkele overdracht aan de koper overgaat. 
 
 Artikel 1557k 
  

Ter zake van huurkoop kan de koper geen andere woonplaats kiezen 
dan zijn werkelijke woonplaats of de plaats waar hij zijn bedrijf, fi-
liaal of bijkantoor heeft, behalve voor het geval hij geen bekende 
woonplaats noch bekend verblijf in Aruba mocht hebben. 
 
 Artikel 1557l 
 

1. De verkoper draagt de in huurkoop verkochte zaak aan de koper 
over en is verplicht hem ter zake van het rustig en vreedzaam genot en 
van de verborgen gebreken te vrijwaren. De bepalingen van de Tweede 
Afdeling van deze titel vinden hierop overeenkomstige toepassing, ook 
ten aanzien van de vrijheid van partijen om daarvan af te wijken. 

2. Vervreemding door de verkoper van de in huurkoop overgedragen 
zaak werkt niet ten nadele van de huurkoper. 
 
 Artikel 1557m 
 

1. De koper heeft van de zaak die hij krachtens huurkoop onder 
zich heeft, het genot, ook voordat hij de eigendom daarvan verkrijgt. 

2. Hij mag de zaak gebruiken overeenkomstig haar bestemming. 
3. Haar gedaante of inrichting mag hij niet veranderen, noch de 

zaak verhuren of zijn genot aan anderen afstaan. 
4. Hij is aansprakelijk voor alle schaden welke de zaak lijdt 

tijdens zijn genot. Voor haar onderhoud en bewaring draagt hij zorg 
als een goed huisvader. 

5. Van deze bepalingen kan bij overeenkomst worden afgeweken. 
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 Artikel 1557n 
 

1. De vruchten welke de zaak tijdens het genot oplevert, behoren 
de koper toe. Voor zover bij de akte van huurkoop hiervan is afgewe-
ken, heeft de koper niettemin het genot der vruchten, indien niet an-
ders is overeengekomen. 

2. De burgerlijke vruchten worden, voor zover niet anders is 
overeengekomen, gerekend van dag tot dag verkregen te worden en de ko-
per toe te behoren, naarmate zijn genot duurt, welk ook het tijdstip 
moge wezen, waarop dezelve betaalbaar zijn. 

3. De verplichting tot teruggave van de in huurkoop overgedragen 
zaak omvat die tot teruggave van de vruchten welke de verkoper toebe-
horen. 
 
 Artikel 1557o 
 

Het recht van terughouding betreffende een zaak welke hij tegen 
wie dit recht mocht gelden, in huurkoop heeft, kan ook tegen de verko-
per worden ingeroepen, tenzij de gerechtigde bij de handeling waaruit 
zijn recht ontstond, de koper niet te goeder trouw als eigenaar mocht 
beschouwen. 
 
 Artikel 1557p 
 

1. De eigendom van een in huurkoop overgedragen zaak gaat, gelijk 
anders door levering, aan de koper over door betaling van het gehele, 
ter zake van de huurkoop verschuldigde bedrag of door eerdere vervul-
ling van andere voorwaarden, dienaangaande overeengekomen. 

2. Hiervan kan worden afgeweken bij het aangaan van een nieuwe 
schuld, tot zekerheid daarvan. 
 
 Artikel 1557q 
 

Ontbinding van huurkoop of teruggave van een in huurkoop gehouden 
zaak krachtens daartoe gemaakt beding kan, wegens niet tijdige nako-
ming door de koper van zijn verplichtingen, niet worden ingeroepen of 
gevorderd, tenzij de koper, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig 
blijft om zijn verplichtingen na te komen. 
 
 Artikel 1557r 
 

Wanneer de verkoper ontbinding van de overeenkomst of teruggave 
van de in huurkoop overgedragen zaak kan vorderen, zal hij, indien er 
redelijk belang bestaat bij onverwijlde voorziening, een rechterlijk 
bevel tot teruggave bij voorraad kunnen verkrijgen. 
 
 
 
 Artikel 1557s 
 

Indien, wegens het niet nakomen door de koper van zijn verplich-
tingen, de in huurkoop overgedragen zaak krachtens daartoe gemaakt be-
ding wordt teruggenomen, heeft dit ontbinding van de overeenkomst tot 
gevolg, tenzij tussen partijen anders overeengekomen is. 
 
 Artikel 1557t 
 

Indien bij ontbinding van de overeenkomst wegens het niet nakomen 
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door de koper van zijn verplichtingen de verkoper in betere vermogens-
toestand zou geraken dan bij het in stand blijven van de overeenkomst, 
vindt de volledige verrekening plaats. 
 
 Artikel 1557u 
 

Indien bij ontbinding der overeenkomst de koper recht mocht heb-
ben op enige terugbetaling, kan hij door de rechter worden gemachtigd 
de zaak die hij terug moet geven, onder zich te houden, totdat het hem 
verschuldigde wordt betaald of de verkoper daarvoor voldoende zeker-
heid heeft gesteld. 
 
 Artikel 1557v 
 

1. Indien wegens niet betaling van verschenen termijnen de in 
huurkoop overgedragen zaak is teruggenomen zonder voorafgaande rech-
terlijke tussenkomst, kan de koper gedurende veertien dagen na de te-
rugneming de zaak inlossen, door betaling van de verschenen termijnen 
en de verschuldigde rente, boeten en kosten. 

2. Mocht de overeenkomst zijn ontbonden, dan wordt dit door de 
inlossing ongedaan gemaakt. 

3. Bij herhaling van het in het eerste lid genoemde geval heeft 
de koper het recht van inlossing alleen onder volledige betaling. 

4. Aan de vordering tot inlossing, anders dan onder volledige be-
taling, behoeft de verkoper niet te voldoen, indien omstandigheden 
aanwezig zijn, die tot toepassing van artikel 1557r aanleiding zouden 
geven. 

5. Van de bepalingen van dit artikel kan ten voordele van de ko-
per door partijen worden afgeweken. 
 
 Artikel 1557w 
 

1. In het vonnis, waarbij de verplichting tot teruggave van een 
in huurkoop overgedragen zaak wordt vastgesteld of de overeenkomst 
wordt ontbonden, kan een bevel tot teruggave worden opgenomen. 

2. Dit bevel, gelijk ook dat tot teruggave bij voorraad, wordt 
ten uitvoer gelegd, op de wijze bepaald in de Vierde Afdeling van de 
Tweede Titel van het Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering van Aruba. 
 
 Artikel 1557x 
 

1. Bij het vonnis dat bevel tot teruggave uit kracht van huurkoop 
inhoudt, kan de geldswaarde der terug te geven zaak worden vastge-
steld. 

2. In dat geval kan de tenuitvoerlegging ook door uitwinning ge-
schieden. 
 
 ZESDE TITEL 
  
 Van ruiling 
  
 Artikel 1558 
  

Ruiling is een overeenkomst, waarbij partijen zich verbinden om 
aan elkander wederkerig een zaak in de plaats van een andere te geven. 
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 Artikel 1559 
 

Al hetgeen voor verkoop vatbaar is, kan ook het onderwerp van 
ruiling uitmaken. 
 
 Artikel 1560 
 

Indien de ene partij de zaak welke haar in ruiling gegeven wordt, 
reeds ontvangen heeft en naderhand bewijst, dat de andere daarvan geen 
eigenaar was, kan zij niet genoodzaakt worden tot levering van de zaak 
welke zij van haar kant heeft beloofd, doch alleenlijk om die welke 
zij ontvangen heeft, terug te geven. 
 
 Artikel 1561 
 

Hij die door uitwinning gesteld is uit het bezit der zaak welke 
hij in ruiling heeft ontvangen, heeft de keus om van de wederpartij 
vergoeding van kosten, schade en interesten of de teruggave der door 
hem gegeven zaak te vorderen. 
 
 Artikel 1562 
 

Indien een zekere en bepaalde zaak, welke men beloofd had in rui-
ling te geven, buiten de schuld van de eigenaar is verloren gegaan, 
wordt de overeenkomst voor vervallen gehouden en kan degene die van 
zijn zijde aan de overeenkomst voldaan heeft, de teruggave van het in 
ruiling gegeven goed vorderen. 
 
 Artikel 1563 
 

Voor het overige zijn de regelen van de overeenkomst van koop en 
verkoop op die van ruiling toepasselijk. 
 
 ZEVENDE TITEL 
  
 Van huur en verhuur 
  
 EERSTE AFDELING 
  
 Algemene bepalingen 
  
 Artikel 1564 
 (vervallen) 
 
 Artikel 1565 
 

1. Huur en verhuur is een overeenkomst, waarbij de ene partij 
zich verbindt om de andere het genot van een zaak te doen hebben, ge-
durende een bepaalde tijd en tegen een bepaalde prijs, welke de 
laatstgemelde aanneemt te betalen. 

2. Men kan allerlei soort van goederen, hetzij onroerende hetzij 
roerende, verhuren. 
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 Artikel 1566 
 (vervallen) 
 
 TWEEDE AFDELING 
  

Van de regelen welke gemeen zijn aan verhuringen van  
huizen en van landen 

  
 Artikel 1567 
  

De verhuurder is door de aard van de overeenkomst en zonder dat 
daartoe enig bijzonder beding vereist wordt, verplicht: 
a. om het verhuurde aan de huurder te leveren; 
b. om hetzelve te onderhouden in zodanige staat, dat het tot het ge-

bruik waartoe het verhuurd is, dienen kan; 
c. om de huurder het rustig genot daarvan te doen hebben, zo lang de 

huur duurt. 
 
 Artikel 1568 
 

1. De verhuurder is gehouden het verhuurde goed in alle opzichten 
in goede staat van onderhoud te leveren. 

2. Hij moet daaraan gedurende de huurtijd alle reparaties laten 
doen, welke noodzakelijk mochten worden, met uitzondering van degene 
tot welke de huurder verplicht is. 
 
 Artikel 1569 
  

1. De verhuurder moet de huurder instaan voor alle gebreken van 
het verhuurde goed, welke het gebruik daarvan verhinderen, al mocht 
ook de verhuurder dezelve tijdens het doen der verhuring niet gekend 
hebben. 

2. Indien door die gebreken enig nadeel voor de huurder ontstaat, 
is de verhuurder gehouden hem deswege schadeloos te stellen. 
 
 Artikel 1570 
  

Indien gedurende de huurtijd het verhuurde goed door enig toeval 
geheel en al vergaan is, vervalt de huurovereenkomst van rechtswege. 
Indien het goed slechts ten dele vergaan is, heeft de huurder de keus 
om naar gelang der omstandigheden, of een vermindering van de huur-
prijs of zelfs de vernietiging van de huurovereenkomst, te vorderen; 
doch hij kan in geen van die beide gevallen, aanspraak op schadever-
goeding maken. 
 
 Artikel 1571 
 

De verhuurder mag gedurende de huurtijd de gedaante of inrichting 
van het verhuurde goed niet veranderen. 
 
 Artikel 1572 
  

1. Indien gedurende de huurtijd het verhuurde goed dringende re-
paraties nodig heeft, welke niet tot het eindigen der huur kunnen wor-
den uitgesteld, moet de huurder dezelve gedogen, welke ongemakken hem 
ook hierdoor worden veroorzaakt, en hoewel hij ook gedurende het doen 
van die reparaties van een gedeelte van het verhuurde goed verstoken 
zij. 
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2. Doch indien deze reparaties langer dan veertig dagen duren, 
zal de huurprijs verminderd worden naar evenredigheid van de tijd en 
van het gedeelte van het verhuurde goed, waarvan de huurder zal zijn 
verstoken geweest. 

3. Indien de reparaties van die aard zijn, dat daardoor het ge-
huurde, hetgeen de huurder en zijn huisgezin ter bewoning noodzakelijk 
is, onbewoonbaar wordt, kan dezelve de huur doen verbreken. 
 
 Artikel 1573 
  

De verhuurder is niet verplicht de huurder te waarborgen tegen de 
belemmeringen, welke hem derden door feitelijkheden in zijn genot toe-
brengen, zonder overigens enig recht op het gehuurde te beweren; be-
houdens het recht van de huurder om dezelve uit eigen hoofde te ver-
volgen. 
 
 Artikel 1574 
  

Indien daarentegen de huurder in des zelfs genot is gestoord ge-
worden ten gevolge van een rechtsvordering, welke tot de eigendom van 
het goed betrekking heeft, heeft hij het recht om een geëvenredigde 
vermindering van de huurprijs te vorderen, mits van die stoornis of 
belemmering aan de eigenaar behoorlijk kennis gegeven zij. 
 
 Artikel 1575 
  

1. Indien degenen die de feitelijkheden gepleegd hebben, enig 
recht op het verhuurde goed beweren te hebben of indien de huurder 
zelf in rechten gedagvaard is om tot ontruiming van het geheel of van 
een gedeelte van het goed verwezen te worden of om de uitoefening van 
enige erfdienstbaarheid te gedogen, moet hij de verhuurder daarvan be-
tekening doen en hij kan dezelve tot vrijwaring oproepen. 

2. Hij kan zelfs vorderen buiten het geding te worden gesteld, 
mits hij degene opgave, voor wie hij in het bezit is. 
 
 Artikel 1576 
  

1. De huurder mag, indien hem dit vermogen niet is toegestaan, 
het goed niet weder verhuren, noch zijn huur aan een ander afstaan, op 
straf van vernietiging der huurovereenkomst en vergoeding van kosten, 
schade en interesten, zonder dat de verhuurder na die vernietiging 
verplicht zij de onderhuur gestand te doen. 

2. Indien het gehuurde in een huis of in een woning bestaat, wel-
ke de huurder zelf bewoont, kan hij een gedeelte daarvan onder zijn 
verantwoordelijkheid aan een ander verhuren, indien hem dat vermogen 
niet bij de overeenkomst is ontzegd geworden. 
 
 Artikel 1577 
  

De huurder is tot twee hoofdverplichtingen gehouden: 
a. om het gehuurde als een goed huisvader te gebruiken en overeenkom-

stig de bestemming welke daaraan bij de huurovereenkomst gegeven 
is, of volgens die welke, bij gebreke van overeenkomst daaromtrent, 
naargelang der omstandigheden voorondersteld wordt; 

b. om de huurprijs op de bepaalde termijnen te voldoen. 
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 Artikel 1578 
  

Indien de huurder het gehuurde tot een ander gebruik bezigt dan 
waartoe het bestemd is, of tot een zodanig gebruik waardoor aan de 
verhuurder enig nadeel kan veroorzaakt worden, kan deze naar gelang 
der omstandigheden de huur doen vernietigen. 
 
 Artikel 1579 
  

Indien tussen de verhuurder en de huurder een beschrijving van 
het verhuurde is opgemaakt, is laatstgemelde gehouden het goed in die 
staat weder op te leveren, waarin hij hetzelve volgens 
die beschrijving heeft aanvaard; met uitzondering van hetgeen door ou-
derdom of door onvermijdelijke toevallen vergaan of van waarde vermin-
derd is. 
 
 Artikel 1580 
 

Indien geen beschrijving is opgemaakt, wordt de huurder ten aan-
zien van het onderhoud, hetwelk ten laste van huurders komt, behoudens 
tegenbewijs, voorondersteld het gehuurde in goede staat te hebben aan-
vaard en moet hij hetzelve in die staat teruggeven. 
 
 Artikel 1581 
 

De huurder is aansprakelijk voor alle schaden, gedurende de huur-
tijd aan het verhuurde toegebracht, ten ware hij bewees, dat dezelve 
buiten zijn schuld hebben plaats gehad. 
 
 Artikel 1582 
 

Hij is echter niet verantwoordelijk voor brand, tenzij de ver-
huurder mocht bewijzen, dat de brand door de schuld van de huurder is 
veroorzaakt. 
 
 Artikel 1583 
 

De huurder is verantwoordelijk voor alle schaden of verliezen 
door zijn huisgenoten, of door degenen aan wie hij de huur mocht heb-
ben overgedaan, aan het gehuurde toegebracht. 
 
 Artikel 1584 
 

De huurder mag, bij ontruiming van het gehuurde goed, afbreken en 
naar zich nemen, al hetgeen hij daaraan op zijn kosten heeft doen ma-
ken, mits zulks gedaan worde zonder beschadiging van het goed. 
 
 Artikel 1585 
 (vervallen) 
 
 Artikel 1586 
 

Wanneer er geschil ontstaat over de prijs van een verhuring, bij 
monde aangegaan, waarvan de uitvoering begonnen is, en er geen kwij-
ting aanwezig is, moet de verhuurder op zijn eed geloofd worden, ten 
ware de huurder mocht verkiezen de huurprijs door deskundigen te doen 
begroten. 
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 Artikel 1587 
 

Indien de huur bij geschrift is aangegaan, houdt dezelve van 
rechtswege op, wanneer de bepaalde tijd verstreken is, zonder dat 
daartoe een opzegging vereist worde. 
 
 Artikel 1588 
  

Indien de huur zonder geschrift is aangegaan, houdt dezelve op de 
bepaalde tijd niet op, dan voor zover de ene partij aan de andere de 
huur heeft opgezegd, met inachtneming der termijnen, welke bij wette-
lijke regeling bepaald zijn of welke, bij gebreke van zodanige wette-
lijke regeling, het plaatselijk gebruik medebrengt. 
 
 Artikel 1589 
  

Wanneer de ene partij aan de andere een opzegging van huur heeft 
betekend, kan de huurder, hoewel in het genot blijvende, zich niet be-
roepen op een stilzwijgende wederinhuring. 
 
 Artikel 1590 
  

Indien, na het eindigen van een verhuring bij geschrift aange-
gaan, de huurder in het bezit is gebleven en gelaten, ontstaat daar-
door een nieuwe huur, waarvan de gevolgen geregeld worden bij de arti-
kelen tot mondelinge verhuren betrekkelijk. 
 
 Artikel 1591 
  

In het geval der artikelen 1589 en 1590 strekt zich de borgtocht, 
voor de huur gesteld, niet uit tot de verplichtingen die uit de ver-
lenging der huur ontstaan. 
 
 Artikel 1592 
  

De huurovereenkomst gaat geenszins te niet door de dood van de 
verhuurder, noch door die van de huurder. 
 
 Artikel 1593 
  

1. Door verkoop van het verhuurde wordt een tevoren aangegane 
huur niet verbroken, ten ware dit bij de verhuring mocht voorbehouden 
zijn. 

2. Bij zodanig voorbehoud kan de huurder zonder uitdrukkelijk be-
ding geen aanspraak op vergoeding maken, maar met dat laatste beding 
is hij niet tot ontruiming van het gehuurde verplicht, zolang de ver-
schuldigde vergoeding niet is gekweten. 
 
 Artikel 1594 
  

De koper met beding van wederinkoop kan geen gebruik maken van de 
bevoegdheid om de huurder tot ontruiming van het gehuurde te noodza-
ken, voordat hij, door het verstrijken van de termijn voor de wederin-
koop bepaald, onherroepelijk eigenaar is geworden. 
 
 Artikel 1595 
  

1. Een koper die gebruik wil maken van de bevoegdheid, bij de 
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huurovereenkomst voorbehouden, om ingeval van verkoop de huurder tot 
de ontruiming van het gehuurde te noodzaken, is verplicht de huurder 
zodanige tijd tevoren te waarschuwen, als bij wettelijke regeling tot 
het doen van opzeggingen geregeld is of, bij gebreke van zodanige wet-
telijke regeling, het plaatselijk gebruik medebrengt. 

2. Bij huur van landerijen moet de waarschuwing ten minste een 
jaar aan de ontruiming voorafgaan. 
 
 Artikel 1596 
 

De verhuurder kan de huur niet doen ophouden door te verklaren, 
dat hij het verhuurde goed zelf wil betrekken, ten ware het tegendeel 
mocht bedongen zijn. 
 
 Artikel 1597 
 

Indien men bij de huurovereenkomst is overeengekomen, dat de ver-
huurder de bevoegdheid zoude hebben om het verhuurde huis of land zelf 
te betrekken, is hij verplicht vooraf een opzegging te doen betekenen, 
zoveel tijd tevoren als bij artikel 1595 is vastgesteld. 
 
 DERDE AFDELING 
  

Van de regelen welke bijzonder betrekkelijk zijn tot huur 
van huizen en huisraad 

  
 Artikel 1598 
  

De huurder die een verhuurd huis niet van genoegzaam huisraad 
voorziet, kan tot de ontruiming daarvan worden genoodzaakt, tenzij hij 
voldoende zekerheid geve voor de betaling der huurpenningen. 

 
 Artikel 1599 
 

Een tweede huurder is ten aanzien van de eigenaar niet verder ge-
houden dan tot beloop van de huurprijs der tweede huur, welke hij op 
het ogenblik van een gedaan beslag aan de eerste huurder zou mogen 
schuldig zijn, en zonder dat hij zich op betalingen, bij voorraad ge-
daan, beroepen kan, ten ware die betalingen mochten zijn geschied uit 
kracht van een beding, bij zijn huurovereenkomst uitgedrukt, of ten 
gevolge van plaatselijke gebruiken. 
 
 Artikel 1600 
 

1. Geringe en dagelijkse reparatiën zijn voor rekening van de 
huurder. 

2. Bij gebreke van overeenkomst worden als zodanig aangemerkt re-
paratiën van winkelkasten, de sluiting der luiken of blinden, de bin-
nensloten, de vensterglazen zo binnen- als buitenshuis, en al hetgeen 
verder door het plaatselijk gebruik daaronder begrepen wordt. 

3. Niettemin komen die reparatiën ten laste van de verhuurder, 
indien zij door de vervallen toe stand van het verhuurde of door over-
macht zijn noodzakelijk geworden. 
 
 Artikel 1601 
  

1. Het schoonhouden van putten, regenbakken en sekreten komt ten 
laste van de verhuurder, indien het tegendeel niet bedongen is. 
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2. Het schoonhouden der schoorstenen komt, bij gebreke van be-
ding, ten laste van de huurder. 
 
 Artikel 1602 
  

De huur van meubelen om een geheel huis, een gehele woning, een 
winkel of enig ander vertrek daarmede te stofferen wordt gehouden voor 
zolang te zijn aangegaan, als de huizen, woningen, winkels of vertrek-
ken, volgens plaatselijk gebruik, doorgaans verhuurd worden. 
 
 Artikel 1603 
  

1. De huur van gestoffeerde kamers wordt gehouden: 
- bij het jaar te zijn aangegaan, wanneer dezelve is aangegaan voor 

een zekere som in het jaar; 
- bij de maand, wanneer dezelve is aangegaan tegen een bepaalde som 

in de maand; 
- bij de dag, wanneer dezelve is aangegaan tegen een bepaalde som 

voor iedere dag. 
2. Indien niet blijkt, dat de huur voor een zekere som bij het 

jaar, bij de maand of voor iedere dag is aangegaan, wordt dezelve ge-
acht volgens plaatselijk gebruik te zijn gesloten. 
 
 Artikel 1604 
  
 Indien de huurder van een huis of vertrek, na het eindigen van de 
huurtijd, bij schriftelijke overeenkomst bepaald, in het bezit van het 
gehuurde blijft, zonder dat zich de verhuurder daartegen verzet, wordt 
hij geacht het verhuurde op dezelfde voorwaarden te blijven behouden 
voor de tijd welke bij wettelijke regeling geregeld is of bij gebreke 
daarvan het plaatselijk gebruik medebrengt, en kan hij het verhuurde 
niet verlaten, noch daaruit gezet worden, dan na een tijdige opzeg-
ging, overeenkomstig de wettelijke regeling of het plaatselijk gebruik 
gedaan. 
 
 
 VIERDE AFDELING 
  

Van de regelen welke bijzonder betrekkelijk zijn tot  
huur van landerijen 

  
 Artikel 1605 
  

Indien bij een huurovereenkomst van landerijen een kleinere of 
grotere uitgestrektheid wordt opgegeven, dan dezelve werkelijk hebben, 
geeft zulks geen grond tot vermeerdering of vermindering van de huur-
prijs, dan alleen in de gevallen en volgens de bepalingen bij de Vijf-
de Titel van dit boek vastgesteld. 
 
 Artikel 1606 
  

Indien de huurder van landerijen dezelve niet van de tot bewei-
ding of bebouwing noodzakelijke beesten en bouwgereedschappen voor-
ziet; indien hij met de beweiding of bebouwing ophoudt of te dien op-
zichte niet als een goed huisvader handelt; indien hij het gehuurde 
goed tot een ander einde gebruikt, dan waartoe hetzelve bestemd is; of 
indien hij in het algemeen, de bedingen, bij de huurovereenkomst ge-
maakt, niet nakomt en daardoor enig nadeel voor de verhuurder ont-
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staat, is deze bevoegd om naar gelang der omstandigheden de vernieti-
ging van de huur, met vergoeding van kosten, schade en interesten, te 
vorderen. 
 
 Artikel 1607 
 

Alle huurders van landerijen zijn gehouden de vruchten in de 
daartoe bestemde bergplaatsen te bergen. 
 
 Artikel 1608 
 

1. De huurder van landerijen is, op straffe van vergoeding van 
kosten, schade en interesten, gehouden de eigenaar van alle feitelijk-
heden te doen kennis dragen, welke op de gehuurde erven mochten ge-
pleegd worden. 

2. Deze kennisgeving moet gedaan worden binnen dezelfde termijn, 
welke tussen de tijd der oproepingen ter terechtzitting en de dag der 
verschijning, naar mate van de afstand der plaatsen, bepaald is. 
 
 Artikel 1609 
 

De huur van landen, zonder geschrift aangegaan wordt gerekend 
aangegaan te zijn voor een jaar. 
 
 
 
 Artikel 1610 
 

Indien na het eindigen van een schriftelijk aangegane verhuring 
de huurder in het bezit van het goed blijft en daarin gelaten wordt, 
worden de gevolgen van de nieuwe huur door de vroeger aangegane over-
eenkomst geregeld. 
 
 Artikel 1611 
 

De huurder wiens huur eindigt, en hij welke hem in de huur op-
volgt, zijn verplicht elkander over en weer met al datgene te gerie-
ven, dat vereist wordt om het verlaten en het betrekken van het goed 
gemakkelijk te maken, zo wat betreft de bebouwing voor het volgende 
jaar, het inoogsten der nog te velde staande vruchten, als anderszins; 
alles overeenkomstig het plaatselijk gebruik. 
 
 Artikel 1612 
 

De huurder moet insgelijks, bij zijn vertrek, het stro en de mest 
van het afgelopen jaar achterlaten, indien hij dezelve bij de aanvang 
van zijn huur ontvangen heeft; en al had hij die zelfs niet ontvangen, 
kan de eigenaar dezelve, volgens een te maken begroting, aan zich be-
houden. 
 
 ZEVENDE TITEL A 
  
 Van de overeenkomsten tot het verrichten van arbeid 
  
 EERSTE AFDELING 
  
 Algemene bepalingen 
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 Artikel 1613 
  

Behalve overeenkomsten tot het verrichten van enkele diensten, 
welke door de aan dezelve eigene bepalingen en bedongen voorwaarden en 
bij gebreke van deze door het gebruik worden geregeerd, bestaan er 
twee soorten van overeenkomsten waarbij de ene partij zich verbindt, 
voor de andere tegen beloning arbeid te verrichten; de arbeidsovereen-
komst en de aanneming van werk. 
 
 Artikel 1613a 
 

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst, waarbij de ene partij, 
de arbeider, zich verbindt, in dienst van de andere partij, de werkge-
ver, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. 
 
 
 Artikel 1613b 
  

De aanneming van werk is de overeenkomst, waarbij de ene partij, 
de aannemer, zich verbindt, voor de andere partij, de aanbesteder, te-
gen een bepaalde prijs een bepaald werk tot stand te brengen. 
 
 Artikel 1613c 
  

1. Indien een overeenkomst de kenmerken bevat van een arbeids-
overeenkomst en van enige andere soort van overeenkomst, zullen zowel 
de bepalingen betreffende de arbeidsovereenkomst, als die betreffende 
de andere soort van overeenkomst welker kenmerken zij mede bevat, van 
toepassing zijn; in geval van strijd tussen deze bepalingen zullen die 
der arbeidsovereenkomst van toepassing zijn. 

2. Indien een aanneming van werk door meerdere soortgelijke over-
eenkomsten, zij het ook telkens met enige tussentijd, is gevolgd of 
indien het bij het aangaan van een aanneming van werk, blijkbaar in de 
bedoeling van partijen ligt meerdere dergelijke overeenkomsten aan te 
gaan, in dier voege, dat de verschillende aannemingen te zamen als een 
arbeidsovereenkomst kunnen worden beschouwd, zullen de bepalingen be-
treffende de arbeidsovereenkomst op deze overeenkomsten gezamenlijk en 
op elk harer afzonderlijk, met uitsluiting van de bepalingen der Zesde 
Afdeling van deze titel van toepassing zijn. Is evenwel in een derge-
lijk geval de eerste overeenkomst bij wijze van proef aangegaan, dan 
zal deze geacht worden haar aard van aanneming van werk te hebben be-
houden en zullen de bepalingen der Zesde Afdeling op haar van toepas-
sing zijn. 
 
 TWEEDE AFDELING 
  
 Van de arbeidsovereenkomst in het algemeen 
  
 Artikel 1613d 
  

Wanneer een arbeidsovereenkomst schriftelijk wordt aangegaan, 
zijn de kosten der akte en andere bijkomende onkosten ten laste van de 
werkgever. 
 

Artikel 1613e 
 (vervallen) 
 
 Artikel 1613f 
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1. Een minderjarige is bekwaam als arbeider arbeidsovereenkomsten 

aan te gaan, indien hij daartoe door zijn wettelijke vertegenwoordi-
ger, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, is gemachtigd. 

2. Een mondelinge machtiging kan slechts strekken tot het aangaan 
van een bepaalde arbeidsovereenkomst. Zij wordt verleend in tegenwoor-
digheid van de werkgever of van degene die namens deze handelt. Zij 
kan niet voorwaardelijk worden verleend. 

3.Indien de machtiging schriftelijk is verleend, is de minderja-
rige verplicht de volmacht ter hand te stellen aan de werkgever, die 
de minderjarige afschrift daarvan geeft en de volmacht bij het einde 
der dienstbetrekking aan de minderjarige of diens rechtverkrijgenden 
terug geeft. 

4. Voor zover zulks niet door het stellen van bepaalde voorwaar-
den in de machtiging uitdrukkelijk is uitgesloten, staat de minderja-
rige in alles wat betrekking heeft op de arbeidsovereenkomst, door hem 
ingevolge de verleende machtiging aangegaan, met een meerderjarige ge-
lijk, behoudens het bepaalde bij het derde lid van artikel 1614f. Ech-
ter kan hij niet in rechte verschijnen zonder bijstand van zijn wette-
lijke vertegenwoordiger, behalve wanneer de rechter gebleken is, dat 
de wettelijke vertegenwoordiger niet bij machte is zich te verklaren. 
 
 Artikel 1613g 
 

Indien een daartoe niet bekwaam minderjarige een arbeidsovereen-
komst heeft aangegaan en dient en gevolge gedurende vier weken zonder 
verzet van zijn wettelijke vertegenwoordiger in dienst van de werkge-
ver arbeid heeft verricht, wordt hij geacht door die vertegenwoordiger 
mondeling tot het aangaan van die arbeidsovereenkomst gemachtigd te 
zijn geweest. 
 
 Artikel 1613h 
 

Een tussen echtgenoten aangegane arbeidsovereenkomst is nietig. 
 

 Artikel 1613i 
 

1. Een door de werkgever vastgesteld reglement is voor de arbei-
der slechts verbindend, indien is voldaan aan de navolgende vereisten: 
a dat een volledig exemplaar van het reglement kosteloos door of van-

wege de werkgever aan de arbeider is verstrekt; 
b. dat volledig exemplaar van het reglement ter inzage voor een ieder 

is nedergelegd ter griffie van het gerecht in eerste aanleg; 
c. dat een volledig exemplaar van het reglement in de Nederlandse taal 

en bovendien in het Papiaments gesteld op een voor de arbeider ge-
makkelijk toegankelijke plaats, zo mogelijk in het arbeidslokaal, 
zodanig opgehangen is en blijft, dat het duidelijk leesbaar is. De 
nederlegging en de inzage van het reglement ter griffie geschieden 
kosteloos. 

2. Het reglement is eveneens slechts verbindend voor zover de in-
houd niet in strijd is met de door de arbeider aangegane arbeidsover-
eenkomst. 

3. Elk beding, strijdig met enige bepaling van dit artikel, is 
nietig. 
 Artikel 1613j 
 
 1. Indien gedurende de dienstbetrekking een reglement wordt vast-
gesteld of het bestaande wordt gewijzigd, is dit nieuwe of gewijzigde 
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reglement voor de arbeider slechts verbindend, indien een volledig 
exemplaar van het ontwerp daarvan of van de ontworpen wijzigingen al-
gemeen bekend is gemaakt zodanige tijd te voren, dat hij zich over de 
inhoud behoorlijk heeft kunnen beraden. 
 2. Indien de arbeider na vaststelling van het nieuwe of het ge-
wijzigde reglement mededeelt, dat hij zich daarmede niet verenigt, 
wordt deze mededeling aangemerkt als een opzegging van de dienstbe-
trekking tegen de dag waarop het nieuwe of het gewijzigde reglement in 
werking zal treden. Is de tijd tussen de dag waarop het nieuwe of ge-
wijzigde reglement door of vanwege de werkgever aan de arbeider is 
verstrekt, en die waarop het in werking zal treden, korter dan die ge-
durende welke de dienstbetrekking bij regelmatige beëindiging had be-
horen voort te duren, dan is de werkgever schadeplichtig. 
 3. Elk beding, strijdig met enige bepaling van dit artikel, is 
nietig. 
 
 Artikel 1613k 
 
 Een verklaring van de arbeider, waarbij hij zich verbindt zich 
met elk in de toekomst vastgesteld reglement of met elke toekomstige 
wijziging van een bestaand reglement te verenigen, is nietig. 
 
 Artikel 1613l 
 
 Van de bepalingen van het reglement kan alleen dan bij bijzondere 
overeenkomst worden afgeweken, indien deze schriftelijk is aangegaan. 
 
 Artikel 1613m 
  

Ter berekening van het in geld vastgesteld loon per dag wordt, 
voor de toepassing van deze titel, de dag gesteld op tien uren, de 
week op zes dagen, de maand op vijfentwintig dagen en het jaar op 
driehonderd dagen. Is het loon, hetzij voor het geheel hetzij gedeel-
telijk, op andere wijze dan naar tijdruimte vastgesteld, dan wordt als 
het in geld vastgesteld loon per dag aangenomen het gemiddeld loon des 
arbeiders, berekend over de laatste voorafgegane dertig werkdagen; bij 
gebreke van die maatstaf wordt als loon aangenomen het gebruikelijk 
loon voor de, wat aard, plaats en tijd betreft, meest nabij komende 
arbeid. 
 
 Artikel 1613n 
  

Het loon van arbeiders welke niet bij de werkgever inwonen, mag 
niet anders worden vastgesteld dan in: 
a. geld; 
b. voedsel te nuttigen, alsmede verlichtingsmiddelen te gebruiken ter 

plaatse waar ze worden verstrekt; 
c. kleding, door de arbeider bij de waarneming der dienstbetrekking te 

dragen; 
d. een bepaalde hoeveelheid der voortbrengselen van het bedrijf waarin 

het loon verdiend wordt, of der grond- of hulpstoffen, in dat be-
drijf gebruikt, een en ander voor zover die voortbrengselen of 
grond- of hulpstoffen, wat aard en hoeveelheid betreft, behoren tot 
de eerste levensbehoeften van de arbeider en zijn gezin, of als 
grond- of hulpstoffen, werktuigen of gereedschappen in het bedrijf 
des arbeiders worden gebezigd, en in ieder geval met uitsluiting 
van alcoholhoudende drank; 

e. het gebruik van een aangewezen woning of lokaal, van een bepaald 
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stuk grond of stalling voor een bepaald aantal naar de soort aange-
duide dieren, toebehorende aan de arbeider of aan een der leden van 
zijn gezin, het gebruik van werktuigen of gereedschappen, alsmede 
onderhoud daarvan; 

f. bepaalde werkzaamheden of diensten, door of voor rekening van de 
werkgever voor de arbeider te verrichten; 

g. onderricht, door of vanwege de werkgever aan de arbeider te ver-
strekken. 

 
 Artikel 1613o 
  

1. Indien bij overeenkomst of bij reglement geen bepaald loon is 
vastgesteld, heeft de arbeider aanspraak op zodanig loon als ten tijde 
van het sluiten der overeenkomst voor arbeid als de bedongene, ter 
plaatse waar deze moest worden verricht, gebruikelijk was. 

2. Indien zodanig gebruik niet bestaat, wordt het loon met in-
achtneming der omstandigheden naar billijkheid bepaald. 
 
 Artikel 1613p 
 
 1. Voor zover het loon, anders dan volgens artikel 1613n geoor-
loofd is, is vastgesteld, wordt het op een bedrag in geld gewaardeerd 
en geacht vastgesteld te zijn op het vijfvoud van dit bedrag. 

2. Het gehele loon dat dientengevolge verschuldigd zal zijn, zal 
echter het overeenkomstig de bepalingen van artikel 1613o berekende 
loon niet met meer dan een derde mogen overschrijden. 

3. Elk beding, strijdig met enige bepaling van dit artikel, is 
nietig. 

 
 Artikel 1613q 
 

1. Ongeoorloofd en nietig is elk beding tussen de werkgever of 
diens vertegenwoordiger en een arbeider, waarbij deze zich verbindt 
het loon of zijn overige inkomsten of een gedeelte daarvan op een be-
paalde wijze te besteden, of zich zijn benodigdheden op een bepaalde 
plaats of bij een bepaalde persoon aan te schaffen. 

2. Van deze bepalingen zijn uitgezonderd: 
a. het beding waarbij de arbeider deelneemt in enig fonds waarvan bij 

landsbesluit is vastgesteld dat het voldoende waarborg van solidi-
teit biedt, of waarbij de arbeider toestemt, dat te zijnen behoeve 
een inlage in de Postspaarbank van Aruba wordt gestort; 

b. ten aanzien van minderjarige arbeiders het beding, dat een gedeelte 
van het gedurende de minderjarigheid verdiend loon door de werkge-
ver ten name van de arbeider zal worden geplaatst in de Postspaar-
bank van Aruba of in een fonds als onder a bedoeld, met bepaling, 
dat het door de arbeider eerst zal kunnen worden opgevorderd, wan-
neer hij zekere, niet hoger dan eenentwintig jaren te stellen, 
leeftijd zal hebben bereikt of uit anderen hoofde meerderjarig ge-
worden is, of wanneer de rechter in eerste aanleg op verzoek van de 
wettelijke vertegenwoordiger en na verhoor of behoorlijke oproeping 
van de minderjarige en de werkgever tot de uitbetaling machtiging 
heeft verleend. 

 
 Artikel 1613r 
 
 1. Indien de arbeider ingevolge een ongeoorloofd en nietig beding 
als bedoeld bij artikel 1613q, met de werkgever enige overeenkomst 
heeft aangegaan, ontstaat daaruit generlei verbintenis. De arbeider is 
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gerechtigd het reeds te dier zake op zijn loon in rekening geledene of 
door hem betaalde van de werkgever terug te vorderen, zonder gehouden 
te zijn tot teruggave van hetgeen hem ter voldoening aan de overeen-
komst is verstrekt. 
 2. Niettemin is de rechter bevoegd, bij toewijzing van de vorde-
ring des arbeiders, de veroordeling te beperken tot zodanig bedrag als 
hem met het oog op de omstandigheden van het geval billijk zal voorko-
men, doch uiterlijk tot de som waarop de door de arbeider gel eden 
schade door hem wordt gewaardeerd. 
 3. Heeft de arbeider ingevolge een ongeoorloofd en nietig beding 
als voormeld, met een ander dan de werkgever enige overeenkomst aange-
gaan, dan heeft hij het recht het bedrag van hetgeen hij uit dien 
hoofde betaald heeft of nog verschuldigd is, van de werkgever te vor-
deren. De bepaling van het tweede lid is ook ten deze van toepassing. 
 4. Ieder vorderingsrecht des arbeiders krachtens dit artikel ver-
valt na verloop van zes maanden. 
 
 Artikel 1613s 
  

1. De werkgever kan slechts boete stellen op de overtreding van 
voorschriften van een reglement, indien die voorschriften bepaaldelijk 
zijn aangeduid en de boete in het reglement is aangegeven. 

2. De overeenkomst waarbij boete wordt bedongen, wordt schrifte-
lijk aangegaan. 

3. De overeenkomst of het reglement, waarbij boete is bedongen, 
moet nauwkeurig de bestemming der boeten vermelden. Zij mogen noch on-
middellijk noch middellijk strekken tot persoonlijk voordeel van de 
werkgever zelf of van degene wie deze de bevoegdheid heeft verleend de 
arbeiders boete op te leggen. 

4.Iedere boete, in een reglement of in een overeenkomst bedongen, 
moet op een bepaald bedrag gesteld zijn, uitgedrukt in de munt waarin 
het loon in geld is vastgesteld. 

5. Binnen een week mag aan een arbeider geen hoger bedrag aan ge-
zamenlijke boeten worden opgelegd dan zijn in geld vastgesteld loon 
voor een dag. Geen afzonderlijke boete mag hoger dan dit bedrag worden 
gesteld. 

6. Elk beding, strijdig met enige bepaling van dit artikel, is 
nietig. 

7. Onder het stellen en bedingen van boete in de zin van dit ar-
tikel wordt begrepen het door de werkgever bedingen van straf als be-
doeld bij de Tiende Afdeling van de Eerste Titel van dit boek. 
 
 Artikel 1613t 
  

1. Ter zake van eenzelfde feit mag de werkgever niet boete heffen 
en tevens schadevergoeding vorderen. 

2. Elk beding, strijdig met deze bepaling, is nietig. 
 
 Artikel 1613u 
  

Indien een der partijen opzettelijk of door schuld in strijd 
heeft gehandeld met een harer verplichtingen en de dientengevolge door 
de wederpartij geleden schade niet op geld waardeerbaar is, zal de 
rechter naar billijkheid een som gelds als schadevergoeding vaststel-
len. 
 
 Artikel 1613v 
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1. Een beding tussen de werkgever en de arbeider, waarbij deze 
laatste beperkt wordt in zijn bevoegdheid om na het einde der dienst-
betrekking op zekere wijze werkzaam te zijn, is slechts geldig, indien 
het bij schriftelijk aangegane overeenkomst of bij reglement met een 
meerderjarige arbeider is tot stand gekomen. 

2. De rechter kan, hetzij op de vordering van de arbeider hetzij 
ingevolge diens daartoe strekkend verweer in een geding, zulk een be-
ding geheel of gedeeltelijk te niet doen op grond dat, in verhouding 
tot het te beschermen belang des werkgevers, de arbeider door dat be-
ding onbillijk wordt benadeeld. 

3. Aan een beding als in het eerste lid bedoeld, kan de werkgever 
geen rechten ontlenen, indien hij wegens de wijze waarop de dienstbe-
trekking is beëindigd, schadeplichtig is geworden. 

4. Indien door de werkgever van de arbeider een schadevergoeding 
is bedongen voor het geval, dat deze in strijd handelt met een beding 
als in het eerste lid bedoeld, zal de rechter steeds bevoegd zijn de 
schadevergoeding op een kleinere som te bepalen, zo de bedongene hem 
bovenmatig voorkomt. 

5. Indien een beding als in het eerste lid bedoeld, de arbeider 
in belangrijke mate belemmert om anders dan in dienst van de werkgever 
werkzaam te zijn, kan de rechter steeds bepalen, dat de werkgever voor 
de duur der beperking aan de arbeider een vergoeding moet betalen. De 
rechter stelt de hoogte van deze vergoeding met het oog op de omstan-
digheden van het geval naar billijkheid vast; hij kan toestaan, dat de 
vergoeding op de door hem te bepalen wijze in termijnen wordt betaald. 
De vergoeding is niet verschuldigd, indien de arbeider wegens de wijze 
waarop de dienstbetrekking is beëindigd, schadeplichtig is geworden. 
 
 Artikel 1613w 
  

Alle akten en geschriften betreffende het aangaan, wijzigen of 
eindigen van arbeidsovereenkomsten, benevens alle stukken die door de 
werkgever en de arbeider of hun wettelijke vertegenwoordigers te zamen 
of ieder afzonderlijk, hetzij in onderhandse vorm hetzij ten overstaan 
van een openbare ambtenaar, zonder medewerking van derden ter uitvoe-
ring van de arbeidsovereenkomst worden opgemaakt, zijn vrij van zegel 
en van de formaliteit van registratie of worden, indien deze formali-
teit wordt gewenst, kosteloos geregistreerd. 
 
 Artikel 1613x 
  

1. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt schriftelijk 
aangegaan. 

2. Een arbeidsovereenkomst kan slechts voor bepaalde tijd worden 
aangegaan indien deze: 
a. noodzakelijk is om te voorzien in een behoefte aan tijdelijke ar-

beidskrachten, welke behoefte slechts in een gedeelte van het ka-
lenderjaar bestaat en voortvloeit uit de toename van de bedrij-
vigheid in de onderneming gedurende die periode, hetzij 

b. betrekking heeft op de vervanging van een of meer tijdelijk afwezi-
ge arbeiders, hetzij 

c. betrekking heeft op de uitvoering van een nauwkeurig omschreven 
werk of project, hetzij 

d. betrekking heeft op het verrichten van losse, ongeregelde arbeid 
3. Indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is  

aangegaan zonder inachtneming van het eerste of tweede lid, zijn daar-
op de bepalingen inzake de beëindiging van een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd van toepassing. 
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4. Onverminderd het derde lid kan de rechter aan de werknemer een 
door de werkgever te betalen, naar billijkheid te bepalen schadever-
goeding toekennen, indien dit artikel niet in acht is genomen. 
 
 Artikel 1613y 
  
 1. De bepalingen van deze titel zijn niet van toepassing op de 
arbeidsovereenkomst tussen de rederij en de schipper en op die tussen 
de schipper en de scheepsofficieren en scheepsgezellen. 

2. Zij zijn voorts niet van toepassing ten aanzien van personen 
in dienst van de overheid, ten ware zij, hetzij voor of bij de aanvang 
der dienstbetrekking door of namens partijen hetzij bij wettelijke re-
geling van toepassing zijn verklaard. Indien zij wel van toepassing 
zijn verklaard wordt de overheid ten aanzien van die bepalingen als 
werkgever beschouwd. 
 
 DERDE AFDELING 
  
 Van de verplichtingen des werkgevers 
  
 Artikel 1614 
  

De werkgever is verplicht de arbeider zijn loon op de bepaalde 
tijd te voldoen. 
 
 Artikel 1614a 
  

Het loon, naar tijdruimte vastgesteld, is verschuldigd van het 
tijdstip waarop de arbeider in dienst is getreden, tot dat van het 
einde der dienstbetrekking. 
 
 Artikel 1614b 
 

Geen loon is verschuldigd voor de tijd, gedurende welke de arbei-
der de bedongen arbeid niet heeft verricht. 
 
 Artikel 1614c 
  

1. Evenwel behoudt de arbeider zijn aanspraak op het naar tijd-
ruimte vastgesteld loon voor een betrekkelijk korte tijd, wanneer hij 
ten gevolge van ziekte of ongeval verhinderd is geweest zijn arbeid te 
verrichten, tenzij de ziekte of het ongeval door zijn opzet of onzede-
lijkheid veroorzaakt of het gevolg is van een lichaamsgebrek waarom-
trent hij bij het aangaan der overeenkomst de werkgever opzettelijk 
valse inlichtingen heeft gegeven. 

2. Komt hem in zodanig geval krachtens de ziekte- of ongevallen-
verzekering of krachtens enige verzekering of uit enig fonds waarin de 
deelneming is bedongen bij of voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst, 
een geldelijke vergoeding of uitkering toe, dan wordt het loon vermin-
derd met het bedrag van die vergoeding of uitkering. 

3. Eveneens behoudt de arbeider zijn aanspraak op het naar tijd-
ruimte vastgesteld loon voor een korte tijd, naar billijkheid te bere-
kenen, wanneer hij, hetzij ten gevolge van de vervulling van een door 
wettelijke regeling of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opge-
legde verplichting die niet in zijn vrije tijd kon geschieden, hetzij 
ten gevolge van zeer bijzondere, buiten zijn schuld ontstane, omstan-
digheden, verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten. 

4. Onder zeer bijzondere omstandigheden worden, voor de toepas-
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sing van dit artikel, begrepen: de bevalling van de echtgenote van de 
arbeider zomede het overlijden en de begrafenis van een zijner huisge-
noten of van een zijner bloed- of aanverwanten, in de rechte linie on-
bepaald en in de tweede graad der zijlinie. Evenzo wordt onder de ver-
vulling van een door een wettelijke regeling of overheid opgelegde 
verplichting begrepen de uitoefening der kiesbevoegdheid. 

5. Is het loon in geld op andere wijze dan naar tijdruimte vast-
gesteld, dan zijn de bepalingen van dit artikel eveneens van toepas-
sing met dien verstande, dat als loon wordt aangenomen het gemiddeld 
loon hetwelk de arbeider, wanneer hij niet verhinderd ware geweest, 
gedurende die tijd had kunnen verdienen. 

6. Het loon wordt echter verminderd met het bedrag der onkosten 
welke de arbeider zich door het niet-verrichten van de arbeid heeft 
bespaard. 

7. Van het eerste tot en met zesde lid kan niet ten nadele van de 
arbeider worden afgeweken. 

 
Artikel 1614ca 

 
 1. Onverminderd artikel 1614c heeft een vrouwelijke arbeider 
recht op verlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof genaamd, met be-
houd van het volledige loon in het geval van het niet verrichten van 
arbeid gedurende een vooraf vastgestelde periode wegens zwangerschap 
en bevalling.   
 2. De periode, bedoeld in het eerste lid, bedraagt ten minste 
vier en ten hoogste zes aaneengesloten weken vóór de bevallingsdatum, 
en ten minste zes en ten hoogste acht aaneengesloten weken na deze be-
vallingsdatum, en bedraagt in totaal steeds maximaal 12 weken. 
 3. Indien de bevalling heeft plaatsgevonden gedurende het zwan-
gerschapsverlof, eindigt het zwangerschapsverlof op de dag van de be-
valling en vangt het bevallingsverlof op dezelfde dag aan; in dat ge-
val bedraagt het bevallingsverlof twaalf aaneengesloten weken, vermin-
derd met het aantal weken dat reeds genoten is aan zwangerschapsver-
lof. 
 4. De vrouwelijke arbeider meldt het voornemen om het zwanger-
schaps- en bevallingsverlof op te nemen ten minste twee maanden voor 
het tijdstip van ingang van het verlof schriftelijk aan de werkgever 
onder opgave van de duur van het verlof en de door een arts of verlos-
kundige vastgestelde bevallingsdatum. De werkgever is verplicht in te 
stemmen met een verzoek om zwangerschaps- en bevallingsverlof.  
 5. Van het eerste tot en met vierde lid kan niet ten nadele van 
de vrouw worden afgeweken. 

Artikel 1614cb 
                                     
 1. De vrouwelijke arbeider die een borstkind voedt, heeft, indien 
zij de werkgever hiervan in kennis heeft gesteld, gedurende de eerste 
9 levensmaanden van dat kind het recht de arbeid te onderbreken ten 
einde in de nodige rust en afzondering haar kind te zogen dan wel de 
borstvoeding te kolven. De werkgever biedt haar daartoe de gelegenheid 
en stelt, indien nodig, een geschikte af te sluiten besloten ruimte 
ter beschikking.  
 2. De onderbrekingen, bedoeld in het eerste lid, vinden plaats zo 
vaak en zo lang als nodig is, doch niet meer dan een vierde van de 
overeengekomen dagelijkse arbeidstijd. De vaststelling van het tijd-
stip en de duur van de onderbrekingen vindt plaats door de betrokken 
vrouwelijke arbeider na overleg met de werkgever. 
 3. Gedurende de onderbrekingen behoudt de vrouwelijke arbeider 
haar aanspraak op loon. 
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 4. Elk beding waarbij ten nadele van de vrouwelijke arbeider 
wordt afgeweken van het eerste tot en met derde lid, is nietig. 
 
 Artikel 1614d 
  
 Ook verliest de arbeider zijn aanspraak op het naar tijdruimte 
vastgesteld loon niet, indien hij bereid was de bedongen arbeid te 
verrichten, doch de werkgever daarvan geen gebruik heeft gemaakt, het-
zij door eigen schuld of zelfs ten gevolge van, hem persoonlijk be-
treffende, toevallige verhindering. De bepalingen van het tweede, 
vijfde, zesde en zevende lid van artikel 1614c zijn van toepassing. 
 
 Artikel 1614e 
  

1. Bestaat het loon voor het geheel of voor een gedeelte in een 
bedrag dat afhankelijk is gesteld van enig gegeven dat uit des werkge-
vers boekhouding moet kunnen blijken, dan heeft de arbeider het recht 
van de werkgever mededeling te verlangen van zodanige bewijsstukken 
als voor hem nodig zijn om tot de kennis van dat gegeven te geraken. 

2. Bij schriftelijk aangegane overeenkomst of bij reglement kan 
worden bepaald, dat mededeling van de genoemde bewijsstukken, in 
plaats van aan iedere arbeider afzonderlijk, zal geschieden aan een 
bepaald aantal arbeiders in dienst van de werkgever of aan een of meer 
deskundigen in zake boekhouding, allen door de arbeiders bij de 
schriftelijke keuze aan te wijzen. 

3. De mededeling van de bewijsstukken door of vanwege de werkge-
ver geschiedt desverlangd onder uitdrukkelijke verplichting van ge-
heimhouding door de arbeider of degene die hem overeenkomstig het 
tweede lid vervangt; deze kan echter nimmer tot geheimhouding tegen-
over de arbeider worden verplicht. 

4. De verplichting tot geheimhouding is voor zover nodig opgehe-
ven, indien de opgave in rechte wordt betwist. 

5. Voor zover het gegeven, in het eerste lid bedoeld, betreft de 
winst, in des werkgevers onderneming of een deel daarvan behaald, kan 
van de bepalingen van het eerste lid bij schriftelijk aangegane over-
eenkomst of bij reglement, ook op andere wijze dan in het tweede lid 
omschreven, worden afgeweken. 
 
 Artikel 1614f 
  

1. Voor de voldoening van het loon, aan de arbeider verschuldigd, 
moet de volmacht, bedoeld bij het eerste lid van artikel 1402, een 
schriftelijke zijn. 

2. Indien in de in artikel 1613f genoemde schriftelijke machti-
ging de voorwaarde is opgenomen, dat het in geld vastgesteld loon, ge-
heel of gedeeltelijk, instede van aan de minderjarige aan de wettelij-
ke vertegenwoordiger zelf moet worden voldaan, wordt deze ten opzichte 
van de voldoening van het loon of van het gedeelte hetwelk hem moet 
worden voldaan, als de arbeider aangemerkt. 

3. Ook indien geen zodanige voorwaarde in de machtiging is opge-
nomen, wordt het aan de minderjarige verschuldigd, in geld vastge-
steld, loon aan de wettelijke vertegenwoordiger voldaan, wanneer deze 
zich tegen de voldoening aan de minderjarige schriftelijk verzet. 

4. In andere gevallen dan die, bedoeld in het tweede en het derde 
lid van dit artikel, is de werkgever door betaling aan de minderjarige 
behoorlijk gekweten. 

5. Voldoening aan derden, in strijd met de bepalingen van dit ar-
tikel of artikel 1614g, is nietig. 
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 Artikel 1614g 
 

1. Beslag onder de werkgever op het door deze aan de arbeider 
verschuldigd loon is niet verder geldig dan tot een derde gedeelte van 
het in geld vastgesteld loon. Generlei beperking geldt, indien het be-
slag dient tot verhaal van onderhoud waarop hij te wiens behoeve het 
beslag gelegd wordt, volgens de wet aanspraak heeft. 

2. Overdracht, inpandgeving of elke andere handeling waardoor de 
arbeider enig recht op zijn loon aan een derde toekent, is slechts in 
zover geldig als een beslag op zijn loon geldig zoude zijn. 

3. Volmacht tot invordering van het loon, onder welke vorm of 
welke benaming ook door de arbeider verleend, is steeds herroepelijk. 

4. Elk beding, strijdig met enige bepaling van dit artikel, is 
nietig. 
 
 Artikel 1614h 
 

1. De voldoening van het in geld vastgesteld loon geschiedt in 
wettig betaalmiddel van Aruba, met dien verstande dat het in geld van 
een vreemd rijk vastgesteld loon zal worden berekend naar de koers van 
dag en plaats der betaling, of, indien aldaar geen koers bestaat, naar 
die der naastbij gelegen handelsplaats waar een koers bestaat. 

2. Wanneer met de berekening van het in geld van een vreemd rijk 
vastgesteld loon enige dagen voor de betaling ervan een aanvang wordt 
gemaakt, zal kunnen gelden de koers van de dag waarop de berekening 
geschiedt. 
 
 Artikel 1614i 
 

De voldoening van het loon, voor zover het in andere bestanddelen 
dan geld is vastgesteld, geschiedt volgens hetgeen bij overeenkomst of 
reglement is bedongen, of in het geval, bedoeld in artikel 1613p, naar 
de daar gestelde regelen. 
 
 Artikel 1614j 
 

1. Voldoening van het loon, voor zover zij anders heeft plaats 
gehad dan bij de artikelen 1614h en 1614i is bepaald, is nietig. De 
arbeider behoudt het recht van de werkgever het verschuldigde loon te 
vorderen, zonder gehouden te zijn hem het bij de nietige voldoening 
ontvangene terug te geven. 

2. Niettemin is de rechter bevoegd, bij toewijzing van de vorde-
ring des arbeiders, de veroordeling te beperken tot zodanig bedrag als 
hem met het oog op de omstandigheden van het geval billijk zal voorko-
men, doch uiterlijk tot de som waarop de door de arbeider geleden 
schade door hem wordt gewaardeerd. 

3. Ieder vorderingsrecht des arbeiders krachtens dit artikel ver-
valt na verloop van zes maanden. 
 
 Artikel 1614k 
 

Indien de plaats der voldoening van het loon niet bij overeen-
komst of reglement of door het gebruik is bepaald, geschiedt de vol-
doening, hetzij ter plaatse waar de arbeid in de regel wordt verricht, 
hetzij ten Kantore des werkgevers hetzij aan de woning des arbeiders, 
ter keuze van de werkgever. 
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 Artikel 1614l 
 

1. De uitbetaling van het in geld naar tijdruimte vastgesteld 
loon zal geschieden als volgt: 
- indien het loon bij de week of bij kortere tijdruimte is vastge-

steld, telkens na een week; 
- indien het loon is vastgesteld bij een tijdruimte, langer dan een 

week, doch korter dan een maand, telkens na verloop van de tijd 
waarbij het loon vastgesteld is; 

- indien het loon bij de maand is vastgesteld, telkens na een maand; 
- indien het loon bij langere tijdruimte dan een maand is vastge-

steld, telkens na een kwartaal. 
2. De uitbetalingstermijnen, bij dit artikel vastgesteld, zullen 

door partijen met onderling goedvinden steeds mogen worden ingekort. 
3. De uitbetalingstermijnen mogen niet dan na toestemming bij 

landsbesluit worden verlengd, terwijl deze toestemming te allen tijde 
kan worden ingetrokken. 
 
 Artikel 1614m 
 

De uitbetaling van het in geld doch niet naar tijdruimte vastge-
steld loon zal geschieden met inachtneming van de bepalingen van arti-
kel 16141, met dien verstande dat dit loon geacht zal worden te zijn 
vastgesteld bij de tijdsruimte waarbij het loon gewoonlijk wordt vast-
gesteld voor de arbeid welke ten aanzien van aard, plaats en tijd het 
meest nabij komt aan de arbeid waarvoor het loon verschuldigd is. 
 
 Artikel 1614n 
 

1. Voor zover het in geld vastgesteld loon bestaat in een bedrag 
dat afhankelijk is gesteld van enig gegeven dat uit des werkgevers 
boekhouding moet kunnen blijken, zal de uitbetaling telkens geschie-
den, wanneer het bedrag van dat loon kan worden bepaald, met dien ver-
stande dat de uitbetaling ten minste eenmaal per jaar zal geschieden. 
 2. Voor zover het gegeven in het eerste lid bedoeld betreft de 
winst, in des werkgevers onderneming of een deel daarvan behaald, en 
de aard van het bedrijf of het gebruik medebrengt, dat deze winst 
eerst na langer tijdsverloop dan een jaar wordt bepaald, kan bij 
schriftelijk aangegane overeenkomst of bij reglement worden bedongen, 
dat de uitbetaling telkens na die bepaling zal geschieden. 
 
 Artikel 1614o 
 
 Indien het loon in geld voor een gedeelte naar tijdruimte, voor 
een ander gedeelte op andere wijze, ofwel indien het loon in gedeelten 
naar meerdere verschillende tijdruimten is vastgesteld, zullen voor 
ieder van die gedeelten de voorschriften der artikelen 16141 tot en 
met 1614n van toepassing zijn. 
 Artikel 1614p 
  

1. Bij iedere uitbetaling zal het gehele bedrag van het verschul-
digde loon worden voldaan. 

2. Echter kan ten aanzien van het in geld, doch afhankelijk van 
de uitkomsten van de te verrichten arbeid vastgesteld loon bij schrif-
telijk aangegane overeenkomst of bij reglement worden bedongen, dat 
telkens, behoudens definitieve afrekening op de eerste betaaldag waar-
op daartoe de mogelijkheid zal bestaan, zal worden uitbetaald een ze-
ker gedeelte van het loon, bedragende ten minste drie vierden van het 
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gebruikelijk loon voor de, wat aard, plaats en tijd betreft, meest na-
bij komende arbeid. 
 Artikel 1614q 
  

Voor zover het in geld vastgesteld loon of het gedeelte daarvan 
dat overblijft na aftrek van hetgeen door de werkgever niet behoeft te 
worden uitbetaald, en na aftrek van hetgeen waarop derden overeenkom-
stig de bepalingen van deze titel rechten doen gelden, niet wordt uit-
betaald uiterlijk de achtste werkdag na die waarop ingevolge de arti-
kelen 16141, 1614m en 16140 de betaling had moeten geschieden, heeft 
de arbeider, indien deze niet-betaling aan de werkgever is toe te 
schrijven, aanspraak op een verhoging wegens de vertraging, welke voor 
de negende tot en met de twaalfde werkdag bedraagt vijf ten honderd 
per dag en voor elke volgende dag een ten honderd, met dien verstande 
dat de verhoging wegens vertraging in geen geval de helft van het ver-
schuldigd bedrag zal te boven gaan. Niettemin is de rechter bevoegd de 
verhoging te beperken tot zodanig bedrag als hem met het oog op de om-
standigheden van het geval billijk zal voorkomen. 
 
 Artikel 1614r 
  

1. Behalve bij het eindigen der dienstbetrekking, is tegen de 
vordering tot uitbetaling van het loon schuldvergelijking alleen toe-
gelaten wegens de volgende schulden des arbeiders: 
a. de door hem aan de werkgever verschuldigde schadevergoeding; 
b. de boeten, door hem volgens artikel 1613s aan de werkgever ver-

schuldigd, mits door deze een schriftelijk bewijs worde afgegeven, 
vermeldende het bedrag van iedere boete, alsmede de tijd waarop en 
de reden waarom zij is opgelegd, met opgave van de overtreden bepa-
ling van het reglement of van de schriftelijk aangegane overeen-
komst; 

c. de  bijdrage tot een fonds of de inlage in de Postspaarbank van 
Aruba door de werkgever overeenkomstig artikel 1613q, tweede lid, 
onderdelen a en b, ten behoeve van de arbeider gestort; 

d. de huurprijs van een woning, een lokaal, een stuk grond of van 
werktuigen of gereedschappen, door de arbeider in eigen bedrijf ge-
bruikt, welke door de werkgever bij schriftelijk aangegane overeen-
komst aan de arbeider zijn verhuurd; 

e. de koopprijs van gewone en dagelijkse benodigdheden der huishou-
ding, daaronder niet begrepen alcoholhoudende drank, alsmede van 
grond- of hulpstoffen door de arbeider in eigen bedrijf gebruikt, 
een en ander door de werkgever aan de arbeider geleverd, mits van 
die levering blijke uit een schriftelijke, door de arbeider afgege-
ven verklaring, vermeldende de oorzaak en het bedrag der schuld, en 
mits de werkgever niet meer berekene dan de kostende prijs en die 
prijs niet hoger zij dan die waarvoor de arbeider zich die beno-
digdheden der huishouding, grond- of hulpstoffen elders zoude kun-
nen aanschaffen; 

f. de voorschotten op het loon, door de werkgever in geld aan de ar-
beider verstrekt, mits daarvan blijke door een verklaring als in 
onderdeel e vermeld; 

g. het bedrag van hetgeen op het loon te veel is betaald; 
h. de door de werkgever ingevolge wettelijke regeling voor de werkne-

mer betaalde/te betalen belastingen. 
2. Ter zake van hetgeen de werkgever krachtens de onderdelen b, c 

en e zoude kunnen vorderen, mag, behoudens toestemming bij landsbe-
sluit, door hem bij elke uitbetaling van het loon niet meer worden in 
vergelijking gebracht dan een vijfde gedeelte van het in geld vastge-
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steld loon, hetwelk alsdan zoude moeten worden uitbetaald; ter zake 
van hetgeen hij krachtens de bepalingen van dit artikel in het geheel 
zoude kunnen vorderen, mag, behoudens toestemming bij landsbesluit, 
schuldvergelijking niet verder gaan dan tot twee vijfde gedeelte van 
hetzelfde bedrag. 

3. Elk beding waardoor de werkgever een ruimere bevoegdheid tot 
schuldvergelijking zoude worden toegekend, is nietig. 
 
 Artikel 1614s 
 

1. Bedingen welke de strekking hebben om een zeker bedrag van het 
loon op de betaaldag niet uit te betalen, zijn alleen geldig, indien 
zij bij schriftelijk aangegane overeenkomst of bij reglement zijn ge-
maakt met het doel om op dit bedrag te kunnen verhalen hetgeen de ar-
beider bij het einde der dienstbetrekking krachtens artikel 16150, 
derde lid, verschuldigd mocht zijn, en indien zij voorts voldoen aan 
de verdere bepalingen van dit artikel. 

2. De werkgever is verplicht het niet uitbetaalde bedrag ten name 
van de arbeider bij de Postspaarbank van Aruba te beleggen. De inlage 
van dit bedrag geschiedt binnen drie dagen na die der loonuitbetaling. 
Vanaf het ogenblik der loonuitbetaling wordt de arbeider geacht de ei-
genaar te zijn van het in te leggen bedrag. 

3. Dit bedrag mag, behoudens toestemming bij landsbesluit, bij 
elke loonuitbetaling niet meer zijn dan een tiende gedeelte van het in 
geld vastgesteld, alsdan betaalbaar loon. In het geheel mag het ten 
hoogste het bedrag der schadeloosstelling, bedoeld bij artikel 1615r, 
evenaren. 

4. Zodra de dienstbetrekking is geëindigd op een wijze waardoor 
de arbeider niet tot het betalen van een schadevergoeding gelijk bij 
het eerste lid bedoeld, gehouden is, erlangt hij of zijn rechtverkrij-
genden de vrije beschikking over het aldus te zijnen name ingelegd be-
drag en over de daarvan gekweekte renten. 

5. Alles wat betreft de inlagen en de terugbetalingen krachtens 
dit artikel te doen zal verder bij landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, worden geregeld. 
 
 Artikel 1614t 
  

1. Indien het loon des arbeiders geheel of gedeeltelijk in inwo-
ning, kost of andere levensbenodigdheden is vastgesteld, is de werkge-
ver verplicht dit, mits overeenkomstig de vereisten van gezondheid en 
goede zeden, volgens plaatselijk gebruik te voldoen. 

2. Elk beding waardoor deze verplichting des werkgevers zoude 
worden uitgesloten of beperkt, is nietig. 
 
 Artikel 1614u 
  

De werkgever die tijdelijk verhinderd is het loon, voor zover dit 
in inwoning, kost of andere levensbenodigdheden is vastgesteld, te 
voldoen, zonder dat deze verhindering het gevolg is van eigen toedoen 
van de arbeider, is deze een vergoeding schuldig, waarvan het bedrag 
bij overeenkomst of, bij gebreke van die, door het plaatselijk gebruik 
wordt bepaald. 
 
 Artikel 1614v 
  

De werkgever is gehouden inwonende arbeiders zonder korting van 
het loon in de gelegenheid te stellen hun godsdienstplichten te ver-
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vullen, alsmede ontspanning van de arbeid te genieten, in beide geval-
len op de wijze bij overeenkomst of, bij gebreke van die, door het 
plaatselijk gebruik bepaald. 
 
 Artikel 1614w 
  

De werkgever is gehouden de arbeid dusdanig te regelen, dat de 
arbeider geen arbeid heeft te verrichten op zondagen en die dagen die 
volgens verordening ten aanzien van de bedongen arbeid met zondagen 
worden gelijk gesteld, behalve voor zover het tegendeel is bedongen of 
uit de aard van de arbeid voortvloeit. 
 
 Artikel 1614x 
  

1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereed-
schappen, waarin of waarmede hij de arbeid doet verrichten, op zodani-
ge wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrich-
ten van de arbeid zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te 
verstrekken, dat de arbeider tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en 
goed zover beschermd is als redelijkerwijze in verband met de aard van 
de arbeid gevorderd kan worden. 

2. Zijn die verplichtingen niet nagekomen, dan is de werkgever 
gehouden tot vergoeding der schade aan de arbeider dientengevolge in 
de uitoefening zijner dienstbetrekking overkomen, tenzij door hem het 
bewijs wordt geleverd, dat die niet-nakoming aan overmacht of die 
schade in belangrijke mate mede aan grove schuld van de arbeider is te 
wijten, behoudens de bepalingen van de Landsverordening ongevallen-
verzekering. 

3. Indien de arbeider ten gevolge van het niet nakomen van die 
verplichtingen door de werkgever in de uitoefening zijner dienstbe-
trekking zodanig letsel heeft bekomen, dat daarvan de dood het gevolg 
is, is de werkgever jegens de overblijvende echtgenoot, de kinderen of 
de ouders van de overledene, die door zijn arbeid plegen te worden on-
derhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij door hem het bewijs 
wordt geleverd, dat die niet-nakoming aan overmacht of de dood in be-
langrijke mate mede aan grove schuld van de arbeider is te wijten. Het 
voorbehoud, bij het tweede lid gemaakt, is ook ten deze van toepas-
sing. 

4. Elk beding waardoor deze verplichtingen des werkgevers zouden 
worden uitgesloten of beperkt, is nietig. 
 
 Artikel 1614ij 
  

De werkgever is in het algemeen verplicht al datgene te doen en 
na te laten, wat een goed werkgever in gelijke omstandigheden behoort 
te doen en na te laten. 
 
 Artikel 1614z 
  

1. De werkgever is verplicht bij het eindigen der dienstbetrek-
king de arbeider op diens verlangen een getuigschrift uit te reiken. 

2. Het getuigschrift bevat een juiste opgave omtrent de aard van 
de verrichte arbeid en de duur der dienstbetrekking, alsmede, doch al-
leen op bijzonder verzoek van degene aan wie het getuigschrift moet 
worden uitgereikt, omtrent de wijze waarop de arbeider aan zijn ver-
plichtingen heeft voldaan en de wijze waarop de dienstbetrekking ge-
eindigd is; heeft de werkgever de dienstbetrekking echter zonder het 
aanvoeren van redenen doen eindigen, dan is hij slechts gehouden zulks 
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te vermelden, zonder verplicht te zijn de redenen zelf mede te delen. 
Heeft de arbeider de dienstbetrekking doen eindigen en is hij deswege 
schadeplichtig geworden, dan is de werkgever gerechtigd zulks in het 
getuigschrift te vermelden. 

3. De werkgever die weigert het gevraagde getuigschrift af te ge-
ven, die in het getuigschrift tegen beter weten onjuiste mededelingen 
opneemt of die het getuigschrift van een kenmerk voorziet, bestemd om 
aangaande de arbeider enige mededeling te doen, welke niet in de be-
woordingen van het getuigschrift is vervat, is zowel jegens de arbei-
der als jegens derden aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte 
schade. 

4. Elk beding waardoor deze verplichtingen des werkgevers zouden 
worden uitgesloten of beperkt, is nietig. 

 
Artikel 1614aa 

 
 1. De werkgever mag geen onderscheid maken tussen mannen en vrou-
wen bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, het verstrekken van 
onderricht aan de arbeider, in de arbeidsvoorwaarden, bij de bevorde-
ring en bij de opzegging van een arbeidsovereenkomst. 
 2. Van het eerste lid kan worden afgeweken indien het bedingen 
betreft die betrekking hebben op de bescherming van de vrouwelijke ar-
beider, in het bijzonder in verband met zwangerschap of moederschap. 
 3. Elk beding dat in strijd is met het eerste lid is nietig. 
 
 VIERDE AFDELING 
  
 Van de verplichtingen des arbeiders 
  
 Artikel 1615 
  

De arbeider is verplicht de bedongen arbeid naar zijn beste ver-
mogen te verrichten. Voor zover aard en omvang van de te verrichten 
arbeid niet bij overeenkomst of reglement zijn omschreven, beslist 
daaromtrent het gebruik. 
 
 Artikel 1615a 
  

De arbeider is verplicht de arbeid zelf te verrichten; hij kan 
zich daarin niet dan met toestemming des werkgevers door een derde 
doen vervangen. 
 
 Artikel 1615b 
 

De arbeider is verplicht zich te houden aan de voorschriften om-
trent het verrichten van de arbeid, alsmede aan die welke strekken ter 
bevordering van de goede orde in de onderneming des werkgevers, hem 
door of namens de werkgever binnen de perken van de bestaande wette-
lijke regelingen, van overeenkomst of reglement gegeven. 
 
 Artikel 1615c 
 

De arbeider die bij de werkgever inwoont, is verplicht zich te 
gedragen naar de orde des huizes. 
 
 Artikel 1615d 
 

De arbeider is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na 
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te laten, wat een goed arbeider in gelijke omstandigheden behoort te 
doen en na te laten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VIJFDE AFDELING 
  

Van de verschillende wijzen waarop de dienstbetrekking, door  
arbeidsovereenkomst ontstaan, eindigt 

  
 Artikel 1615e 
  

1. De dienstbetrekking eindigt van rechtswege, wanneer de tijd is 
verstreken, bij overeenkomst of reglement, bij landsverordening of 
door het gebruik aangegeven. 

2. Voorafgaande opzegging is in dat geval nodig: 
a. indien zulks bij schriftelijk aangegane overeenkomst of bij regle-

ment is bepaald; 
b. indien volgens landsverordening of het gebruik opzegging behoort 

plaats te vinden en daarvan niet, waar zulks geoorloofd is, bij 
schriftelijk aangegane overeenkomst of bij reglement is afgeweken. 

 3. Nietig is elk beding, krachtens welk de dienstbetrekking van 
rechtswege eindigt vanwege het aangaan van een huwelijk door een ar-
beider of vanwege zwangerschap of bevalling van de vrouwelijke arbei-
der. 
  
 Artikel 1615f 
 
 1. Indien de dienstbetrekking na het verstrijken van de tijd, in 
het eerste lid van artikel 1615e omschreven, door partijen zonder te-
genspraak wordt voortgezet, wordt zij geacht voor dezelfde tijd, doch 
telkens ten hoogste voor een jaar, op de vroegere voorwaarden wederom 
te zijn aangegaan. 

2. Hetzelfde geldt, wanneer in de gevallen waarin opzegging nodig 
is, tijdige opzegging achterwege blijft en de gevolgen van de voort-
zetting der dienstbetrekking niet opzettelijk zijn geregeld. 

3. Indien een voor bepaalde tijd aangegane dienstbetrekking is 
voortgezet, is voor haar beëindiging voorafgaande opzegging nodig. 

4. Voor de toepassing van het derde lid worden tussen dezelfde 
partijen tot stand gekomen dienstbetrekkingen die elkaar met tussenpo-
zen van niet meer dan 61 dagen zijn opgevolgd, geacht een voortgezette 
dienstbetrekking te vormen, tenzij de dienstbetrekkingen louter het 
verrichten van losse, ongeregelde arbeid betreffen en zij ieder voor 
zich binnen 31 dagen eindigen. 

5. Van het bepaalde in het derde en het vierde lid kan slechts 
worden afgeweken bij collectieve arbeidsovereenkomst. 
 
 Artikel 1615g 
  

Indien de duur van een dienstbetrekking, noch bij overeenkomst of 
reglement noch bij landsverordening of door het gebruik is aangegeven, 
heeft ieder der partijen het recht de dienstbetrekking te doen eindi-
gen door opzegging. 
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 Artikel 1615h 
  

1. Opzegging mag alleen geschieden tegen de dag of tegen een der 
dagen, bij overeenkomst of reglement of door het gebruik daarvoor aan-
gewezen; bij gebreke van dergelijke aanwijzing mag opzegging tegen el-
ke dag geschieden. 

2. De werkgever mag niet opzeggen gedurende de tijd dat de arbei-
der ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid ten gevolge van 
ziekte of ongeval, tenzij de ongeschiktheid ten minste een jaar heeft 
geduurd. De werkgever mag voorts niet opzeggen gedurende het zwanger-
schaps- en bevallingsverlof, bedoeld in artikel 1614ca, eerste lid. 

3. De werkgever mag niet opzeggen gedurende de tijd dat een meer-
derjarige arbeider verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, om-
dat hij, anders dan met het oogmerk om de krijgsdienst of andere over-
heidsdienst bij wijze van beroep te verrichten, een verplichting na-
leeft, hem opgelegd door de wet of voortvloeiende uiteen verbintenis, 
door hem jegens de overheid aangegaan, ten aanzien van 's Lands verde-
diging of ter bescherming van de openbare orde. 

4. Hetzelfde geldt ten aanzien van de minderjarige arbeider, in-
dien de dienstbetrekking op het ogenblik waarop de verhindering aan-
vangt, ten minste zes maanden heeft geduurd. 

5. Het bepaalde in het tweede en het derde lid is niet toepasse-
lijk bij een opzegging welke nodig is krachtens artikel 1615f, derde 
lid. 

6. Van het bepaalde in het tweede en het derde lid kan slechts 
worden afgeweken bij collectieve arbeidsovereenkomst. 
 
 Artikel 1615i 
  

1. De termijn van opzegging is gelijk aan de tijd die gewoonlijk 
tussen twee opvolgende uitbetalingen van het in geld vastgestelde loon 
verstrijkt, doch niet langer dan zes weken. Deze beperking geldt niet, 
voor zover een langere duur uit het bepaalde in het tweede lid en in 
artikel 1615j voortspruit. 

2. Bij schriftelijk aangegane overeenkomst of bij reglement mag 
van de bepaling van de eerste zin van het eerste lid worden afgeweken, 
mits de termijn van opzegging niet langer zij dan zes maanden en door 
de werkgever niet korter worde gesteld dan voor de arbeider. Is 
slechts voor een der partijen een regeling getroffen, dan geldt zij 
ook voor de andere; is een kortere termijn voor de werkgever bepaald 
dan voor de arbeider, dan geldt de langste termijn ook voor de werkge-
ver; is een langere termijn bepaald dan geoorloofd was, dan geldt de 
langste geoorloofde termijn. 
 
 Artikel 1615j 
 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 1615i, bedraagt de ter-
mijn van opzegging voor de werkgever ten minste zoveel weken als de 
dienstbetrekking na de meerderjarigheid van de arbeider gehele jaren 
heeft geduurd en voor de arbeider ten minste zoveel weken als de 
dienstbetrekking na zijn meerderjarigheid tijdvakken van twee gehele 
jaren heeft geduurd, met dien verstande dat uit deze hoofde de opzeg-
gingstermijn voor de werkgever ten hoogste dertien weken en voor de 
arbeider ten hoogste zes weken zal bedragen. Van het bepaalde in de 
vorige zin kan slechts worden afgeweken bij collectieve arbeidsover-
eenkomst. 

2. Echter mogen de in het eerste lid bedoelde termijnen bij 
schriftelijke overeenkomst of reglement worden verlengd, mits de ter-
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mijn van opzegging voor de arbeider niet langer zij dan zes maanden en 
voor de werkgever niet korter worde gesteld dan op het dubbele van die 
voor de arbeider. 
 
 Artikel 1615k 
  

1. Voor de toepassing van artikel 1615j, eerste lid, worden 
dienstbetrekkingen geacht eenzelfde, niet onderbroken dienstbetrekking 
te vormen: 
a. indien zij bestaan hebben tussen dezelfde partijen en elk ander met 

tussenpozen van niet meer dan eenendertig dagen zijn opgevolgd, 
tenzij de dienstbetrekkingen louter hebben betroffen het verrichten 
van losse, ongeregelde arbeid en zij ieder voor zich binnen eenen-
dertig dagen zijn geëindigd; 

b. indien eenzelfde arbeider achtereenvolgens in dienst is geweest bij 
verschillende werkgevers die tot eenzelfde concern behoren, of die 
redelijkerwijze geacht moeten worden ten aanzien van de verrichte 
arbeid elkanders opvolgers te zijn; 

c. in geval van herstel der dienstbetrekking ingevolge artikel 1615t. 
2. Van het bepaalde in het eerste lid kan slechts worden afgewe-

ken bij collectieve arbeidsovereenkomst. 
 
 Artikel 1615l 
  
 De dienstbetrekking eindigt door de dood van de arbeider. 
  
 Artikel 1615m 
  

De dienstbetrekking eindigt niet door de dood van de werkgever, 
tenzij uit de overeenkomst het tegendeel voortvloeit. Echter zijn zo-
wel de erfgenamen van de werkgever als de arbeider bevoegd de dienst-
betrekking, voor een bepaalde tijd aangegaan, door opzegging met in-
achtneming van de bepalingen der artikelen 1615h, 1615i en 1615j te 
doen eindigen, als ware zij aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
 Artikel 1615n 
  

1. Indien een proeftijd is bedongen, is ieder der partijen, zo-
lang die tijd niet is verstreken, bevoegd de dienstbetrekking zonder 
opzegging of zonder inachtneming van de voor opzegging geldende bepa-
lingen te doen eindigen. Elk beding waarbij de proeftijd niet voor 
beide partijen gelijk of wel op langer dan twee maanden gesteld wordt, 
alsmede elk beding waarbij door het aangaan van een nieuwe proeftijd 
de gezamenlijke proeftijden langer dan twee maanden worden, is nietig. 

2. Bij een zodanige beëindiging is het bepaalde in de artikelen 
1615s en 1615t niet van toepassing. 
 
 Artikel 1615o 
  

1. Ieder der partijen kan de dienstbetrekking zonder opzegging of 
zonder inachtneming van de voor opzegging geldende bepalingen doen 
eindigen, doch de partij die dit doet, zonder dat de wederpartij daar-
in toestemt, is schadeplichtig, tenzij zij de dienstbetrekking aldus 
doet eindigen om een dringende, aan de wederpartij onverwijld medege-
deelde reden. 

2. Eveneens is schadeplichtig de partij die door opzet of schuld 
aan de wederpartij een dringende red en heeft gegeven om de dienstbe-
trekking zonder opzegging of zonder inachtneming van de voor opzegging 
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geldende bepalingen te doen eindigen, indien de wederpartij van die 
bevoegdheid heeft gebruik gemaakt of de rechter op die grond krachtens 
artikel 1615w de arbeidsovereenkomst ontbonden heeft verklaard. 

3. Ingeval een der partijen schadeplichtig is, heeft de wederpar-
tij de keus de in artikel 1615r genoemde schadeloosstelling of een 
volledige schadevergoeding te vorderen. 
 
 Artikel 1615p 
 

1. Voor de werkgever worden als dringende redenen in de zin van 
het eerste lid van artikel 16150 beschouwd zodanige daden, eigenschap-
pen of gedragingen van de arbeider, die ten gevolge hebben, dat van de 
werkgever redelijkerwijze niet gevergd kan worden de dienstbetrekking 
te laten voortduren. 

2. Dringende redenen zullen onder andere aanwezig geacht kunnen 
worden: 
a. wanneer de arbeider bij de afsluiting der overeenkomst de werkgever 

heeft misleid door het vertonen van valse of vervalste getuig-
schriften, of deze opzettelijk valse inlichtingen heeft gegeven om-
trent de wijze waarop zijn vorige dienstbetrekking is geëindigd; 

b. wanneer hij, in ernstige mate, de bekwaamheid of geschiktheid 
blijkt te missen tot de arbeid waarvoor hij zich heeft verbonden; 

c.  wanneer hij zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronken 
   schap of ander liederlijk gedrag; 
d. wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, of be-

drog of andere misdrijven waardoor hij het vertrouwen van de werk-
gever onwaardig wordt; 

e. wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of 
zijn medearbeiders mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige 
wijze bedreigt; 

f. wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of 
zijn medearbeiders verleidt of tracht te verleiden tot handelingen, 
strijdig met de wet ten of de goede zeden; 

g. wanneer hij opzettelijk of, ondanks waarschuwing, roekeloos des 
werkgevers eigendom beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt; 

h. wannneer hij opzettelijk of, ondanks waarschuwing, roekeloos zich-
zelf of anderen aan ernstig gevaar blootstelt; 

i. wanneer hij bijzonderheden aangaande de huishouding of het bedrijf 
van de werkgever, welke hij behoorde geheim te houden, bekend 
maakt; 

j. wanneer hij hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevel en of 
opdrachten, hem door of namens de werkgever verstrekt; 

k. wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt, 
welke de overeenkomst hem oplegt; 

l. wanneer hij door opzet of roekeloosheid buiten staat geraakt of 
blijft de bedongen arbeid te verrichten. 

3. Bedingen waardoor aan de werkgever de beslissing wordt overge-
laten of er een dringende reden in de zin van artikel 1615c, eerste 
lid, aanwezig is, zijn nietig. 
 
 Artikel 1615q 
 

1. Voor de arbeider worden als dringende redenen in de zin van 
artikel 16150, eerste lid, beschouwd zodanige omstandigheden die ten 
gevolge hebben, dat van de arbeider redelijkerwijze niet kan gevergd 
worden de dienstbetrekking te laten voortduren.  
 2. Dringende redenen zullen onder andere aanwezig geacht kunnen 
worden: 
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a. wanneer de werkgever de arbeider, diens familieleden of huisgenoten 
mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt of ge-
doogt, dat dergelijke handelingen door een zijner huisgenoten of 
ondergeschikten worden gepleegd; 

b. wanneer hij de arbeider, diens familieleden of huisgenoten verleidt 
of tracht te verleiden tot handelingen, strijdig met de wet ten of 
de goede zeden, of gedoogt dat dergelijke verleiding of poging tot 
verleiding door een zijner huisgenoten of ondergeschikten worden 
gepleegd; 

c. wanneer hij het loon niet op de bepaalde tijd voldoet; 
d. wanneer hij, waar kost en inwoning bedongen zijn, niet op behoor-

lijke wijze daarin voorziet; 
e. wanneer hij de arbeider wiens loon afhankelijk van de uitkomsten 

van de te verrichten arbeid is vastgesteld, geen voldoende arbeid 
verschaft; 

f. wanneer hij de arbeider wiens loon afhankelijk van de uitkomsten 
van de te verrichten arbeid is vastgesteld, de bedongen hulp niet 
of niet in behoorlijke mate verschaft; 

g. wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt, 
welke de overeenkomst hem oplegt; 

h. wanneer hij, zonder dat de aard der dienstbetrekking dit mede-
brengt, de arbeider, niettegenstaande diens weigering, gelast ar-
beid in het bedrijf van een andere werkgever te verrichten; 

i. wanneer de voortduring der dienstbetrekking voor de arbeider zou 
verbonden zijn met ernstige gevaren voor leven, gezondheid, zede-
lijkheid of goede naam, welke niet blijkbaar waren ten tijde van 
het sluiten der overeenkomst; 

j. wanneer de arbeider door ziekte of andere oorzaken zonder zijn toe-
doen buiten staat geraakt de bedongen arbeid te verrichten. 

3. Bedingen waardoor aan de arbeider de beslissing wordt overge-
laten of er een dringende red en in de zin van artikel 16150, eerste 
lid, aanwezig is, zijn nietig. 
 
 Artikel 1615r 
  

1. De schadeloosstelling, bedoeld in artikel 16150, derde lid, is 
gelijk aan het bedrag van het in geld vastgesteld loon voor de tijd 
dat de dienstbetrekking bij regelmatige beëindiging had behoren voort 
te duren. 

2. Is het loon van de arbeider, hetzij voor het geheel hetzij ge-
deeltelijk, niet naar tijdruimte vastgesteld, dan geldt de maatstaf 
van artikel 1613m, tweede zin. 

3. Elk beding waarbij ten behoeve van de arbeider een schadeloos-
stelling tot een lager bedrag wordt bedongen, is nietig. Bij schrifte-
lijk aangegane overeenkomst of bij reglement mag een schadeloosstel-
ling tot een hoger bedrag worden vastgesteld. De rechter is bevoegd de 
schadeloosstelling, zo deze hem met het oog op de omstandigheden van 
het geval bovenmatig voorkomt, op een kleinere Born te bepalen, doch 
niet minder dan het in geld vastgesteld loon voor de duur van de op-
zeggingstermijn ingevolge de artikelen 1615h, 1615i en 1615j, noch op 
minder dan het in geld vastgesteld loon voor drie maanden. 

4. Indien de door de arbeider verschuldigde schadeloosstelling 
meer bedraagt dan het in geld vastgesteld loon voor een maand, of de 
door de werkgever verschuldigde schadeloosstelling meer bedraagt dan 
het in geld vastgesteld loon voor drie maanden, kan de rechter toe-
staan, dat de schadeloosstelling op de door hem te bepalen wijze in 
termijnen wordt betaald. 

5. Van het bedrag der verschuldigde schadeloosstelling zijn wet-
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telijke interest en verschuldigd, te rekenen van de dag waarop de 
dienstbetrekking is geëindigd. 
 
 Artikel 1615s 
  

1. Indien een der partijen de dienstbetrekking al of niet met in-
achtneming van de voor de beëindiging geldende bepalingen, kennelijk 
onredelijk doet eindigen, kan de rechter steeds aan de wederpartij 
naar billijkheid een schadevergoeding toekennen. 

2. Beëindiging van de dienstbetrekking door de werkgever zal on-
der andere kennelijk onredelijk geacht kunnen worden: 
a. wanneer deze geschiedt zonder opgave van redenen of onder opgave 

van een voorgewende of valse red en; 
b. wanneer, mede in aanmerking genomen de voor de arbeider getroffen 

voorzieningen en de voor hem bestaande mogelijkheden om ander pas-
send werk te vinden, de gevolgen der beëindiging voor hem te ern-
stig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever bij de 
beëindiging; 

c. wanneer deze geschiedt in verband met een verhindering van de ar-
beider om de bedongen arbeid te verrichten als bedoeld in artikel 
1615h, derde lid; 

d. wanneer deze geschiedt in afwijking van een in de bedrijfstak of de 
onderneming krachtens wettelijke regeling of gebruik geldende ge-
talsverhoudings- of anciënniteitsregeling, tenzij hiervoor zwaar-
wichtige gronden aanwezig zijn. 

3. Beëindiging van de dienstbetrekking door de arbeider zal onder 
andere kennelijk onredelijk geacht kunnen worden: 
a. wanneer deze geschiedt zonder opgave van redenen of onder opgave 

van een voorgewende of valse red en; 
b. wanneer de gevolgen der beëindiging voor de werkgever te ernstig 

zijn in vergelijking met het belang van de arbeider bij de beëindi-
ging. 

4. Bedingen waardoor aan een der partijen de beslissing wordt 
overgelaten, of de dienstbetrekking al of niet kennelijk onredelijk is 
beëindigd, zijn nietig. 
 
 Artikel 1615t 
  

1. De rechter kan de partij die schadeplichtig is geworden vol-
gens artikel 16150 of die de dienstbetrekking kennelijk onredelijk 
doet eindigen, ook veroordelen de dienstbetrekking te herstellen. 

2. Indien de rechter een zodanige veroordeling uitspreekt, kan 
hij bepalen voor of op welk tijdstip de dienstbetrekking moet worden 
hersteld, en kan hij voorzieningen treffen omtrent de rechtsgevolgen 
van de onderbreking. 

3. De rechter kan in het vonnis, houdende veroordeling tot her-
stel der dienstbetrekking, bepalen, dat de verplichting tot herstel 
vervalt door betaling van een in het vonnis vastgestelde afkoopsom. Is 
in het vonnis geen afkoopsom vastgesteld, dan zal de rechter deze 
alsnog vaststellen, indien een der partijen daartoe een verzoek in-
dient. 

4. Een zodanig verzoek, door de tot herstel veroordeelde partij 
ingediend, schorst de tenuitvoerlegging van het vonnis, voor zover be-
treft de veroordeling tot herstel der dienstbetrekking, totdat op het 
verzoek is beslist, met dien verstande dat, wanneer het verzoek is in-
gediend door de werkgever, deze in ieder geval verplicht blijft gedu-
rende de schorsing het loon te betalen. 

5. De rechter stelt de hoogte der afkoopsom met het oog op de om-
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standigheden van het geval naar billijkheid vast; hij kan toestaan, 
dat de afkoopsom op door hem te bepalen wijze in termijnen wordt be-
taald. Indien een afkoopsom wegens het niet naleven van een verplich-
ting om een dienstbetrekking te herstellen op andere wijze is vastge-
steld, kan de rechter het bedrag van de verschuldigde afkoopsom op 
verzoek van de meest gerede partij wijzigen in zodanig bedrag als hem 
met het oog op de omstandigheden van het geval billijk zal voorkomen, 
en kan hij toelaten, dat de afkoopsom op door hem te bepalen wijze in 
termijnen wordt betaald. 
 
 Artikel 1615u 
  

Ieder vorderingsrecht krachtens artikel 16150, derde lid, 1615s, 
eerste lid, en 1615t, eerste lid, verjaart na verloop van zes maanden. 
 
 Artikel 1615v 
  

1. Indien de dienstbetrekking is aangegaan voor langer dan vijf 
jaren of voor de duur van het leven van een bepaalde persoon, is niet-
temin de arbeider bevoegd van het ogenblik waarop vijf jaren sedert 
haar aanvang zijn verlopen, haar op te zeggen met inachtneming van een 
termijn van zes maanden. 

2. Elk beding waardoor deze bevoegdheid tot opzegging wordt uit-
gesloten of beperkt, is nietig. 
 
 Artikel 1615w 
  

1. Ieder der partijen is te allen tijde bevoegd zich wegens ge-
wichtige redenen tot de rechter te wenden met het schriftelijk verzoek 
de arbeidsovereenkomst ontbonden te verklaren. Elk beding waardoor de-
ze bevoegdheid wordt uitgesloten of beperkt, is nietig. 

2. Als gewichtige redenen worden beschouwd omstandigheden welke 
een dringende reden als bedoeld in artikel 1615o, eerste lid, zouden 
hebben opgeleverd, indien de dienstbetrekking deswege onverwijld be-
eindigd ware, alsook veranderingen in de omstandigheden welke van dien 
aard zijn, dat de dienstbetrekking billijkheidshalve dadelijk of na 
korte tijd behoort te eindigen. 

3. De rechter willigt het verzoek niet in dan na verhoor of be-
hoorlijke oproeping van de wederpartij. 

4. Indien de rechter het verzoek inwilligt, bepaalt hij op welk 
tijdstip de dienstbetrekking eindigt. 

5. Indien de rechter het verzoek inwilligt wegens veranderingen 
in de omstandigheden, kan hij, zo hem dat met het oog op de omstandig-
heden van het geval billijk voorkomt, aan een der partijen ten laste 
van de wederpartij een vergoeding toekennen; hij kan toestaan, dat de 
vergoeding op door hem te bepalen wijze in termijnen wordt betaald. 

6. Alvorens een ontbinding waaraan een vergoeding verbonden 
wordt, uitte spreken, stelt de rechter de partijen van zijn voornemen 
in kennis en stelt hij een termijn binnen welke de verzoeker de be-
voegdheid heeft zijn eis in te trekken. 

7. Indien de verzoeker dat doet, zal de rechter alleen een be-
slissing geven omtrent de proceskosten. 

8. Tegen een beschikking krachtens dit artikel is generlei voor-
ziening toegelaten. 
 
 Artikel 1615x 
 

De bevoegdheid van partijen om ingevolge artikel 1284 de ontbin-
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ding der overeenkomst met vergoeding van kosten, schaden en interesten 
te vorderen, wordt door de bepalingen dezer afdeling niet uitgesloten. 
 
 ZESDE AFDELING 
  
 Van de aanneming van werk 
  
 Artikel 1616 
  

Bij aanneming van werk kan men overeenkomen, dat de aannemer al-
leen arbeid verricht, ofwel dat hij ook de stof leveren zal. 
  
 Artikel 1617 
  

Ingeval de aannemer de stof moet leveren en het werk, op welke 
wijze ook, vergaat, alvorens het geleverd is, komt het verlies voor 
zijn rekening, ten ware de aanbesteder nalatig zij geweest om het werk 
te ontvangen. 
 
 
 Artikel 1618 
 

Indien de aannemer alleen arbeid moet verrichten en het werk ver-
gaat, is hij slechts voor zijn schuld aansprakelijk. 
 
 Artikel 1619 
 

Indien het werk, in het geval bij artikel 1618 vermeld, buiten 
enig plichtsverzuim van de aannemer is verloren gegaan, voordat de le-
vering geschied is, en zonder dat de aanbesteder nalatig is geweest om 
het werk op te nemen en goed te keuren, heeft de aannemer geen aan-
spraak op de bedongen prijs, ten ware de zaak door een gebrek in de 
stof zelf verloren ware gegaan. 
 
 
 
 Artikel 1620 
 

Indien een werk bij het stuk of bij de maat bearbeid wordt, kan 
hetzelve bij gedeelten worden opgenomen; die opneming wordt geacht ge-
schied te zijn voor al de betaalde gedeelten, wanneer de aanbesteder 
de aannemer telkens betaalt naar evenredigheid van hetgeen afgewerkt 
is. 
 
 Artikel 1621 
 

Indien een gebouw, voor een bepaalde prijs aangenomen en afge-
maakt, geheel of gedeeltelijk vergaat door een gebrek in de samenstel-
ling of zelfs uit hoofde van de ongeschiktheid van de grond, zijn de 
bouwmeesters en aannemers daarvoor gedurende tien jaren aansprakelijk. 
 
 Artikel 1622 
 

Indien een bouwmeester of aannemer op zich genomen heeft om een 
gebouw bij aanneming te maken, volgens een bestek met de eigenaar van 
de grond beraamd en vastgesteld, kan hij geen vermeerdering van de 
prijs vorderen, noch onder voorwendsel van vermeerdering der arbeids-
lonen of bouwstoffen noch onder dat van gemaakte veranderingen of bij-
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voegselen, die niet in het bestek begrepen zijn, indien die verande-
ringen of vergrotingen niet schriftelijk zijn ingewilligd en over der-
zelver prijs met de eigenaar geen overeenkomst is getroffen. 
 
 Artikel 1623 
 

De aanbesteder kan, des goedvindende, de aanneming opzeggen, of-
schoon het werk reeds begonnen zij, mits hij de aannemer wegens al 
deszelfs gemaakte kosten, arbeid en winstderving volkomen schadeloos 
stelle.        
 
 
 Artikel 1624 
 

1. Aanneming van werk houdt op door de dood van de aannemer. 
2. Maar de aanbesteder is gehouden aan de erfgenamen naar evenre-

digheid van de bij de overeenkomst bedongen prijs te betalen de waarde 
van het gedane werk en die der in gereedheid gebrachte bouwstoffen, 
mits dat werk of die bouwstoffen hem tot enig nut kunnen verstrekken. 
 
 Artikel 1625 
 

De aannemer is verantwoordelijk voor de daden van degenen die hij 
in het werk stelt. 
 
 
 Artikel 1626 
 

Metselaars, timmerlieden, smeden en andere ambachtslieden, welke 
tot het zetten van een gebouw of het maken van enig ander aangenomen 
werk gebezigd zijn, hebben geen rechtsvordering tegen degene te wiens 
behoeve de werken gemaakt zijn, dan ten belope van hetgeen deze aan de 
aannemer schuldig is op het ogenblik waarop zij hun rechtsvordering 
aanleggen. 
 
 Artikel 1627 
 

1. Metselaars, timmerlieden, smeden en andere ambachtslieden, die 
zelf onmiddellijk en voor een bepaalde prijs een werk op zich nemen, 
zijn gehouden aan de regelen in deze afdeling voorgeschreven. 

2. Zij zijn aannemers in het vak waarin zij werkzaam zijn. 
 
 Artikel 1628 
 

Arbeidslieden die enig goed van een ander onder zich hebben om 
daaraan enig werk te verrichten, zijn gerechtigd om dat goed onder 
zich te houden tot de volle voldoening van de kosten en arbeidslonen, 
daaraan besteed, tenzij de aanbesteder voor die kosten en arbeidslonen 
genoegzame zekerheid hebbe gesteld. 
 
 Artikel 1629 
 

De rechten en verplichtingen van voerlieden en schippers zijn in 
het Wetboek van Koophandel van Aruba vastgesteld. 

 
 ACHTSTE TITEL 
  
 Van maatschap 
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 EERSTE AFDELING 
  
 Algemene bepalingen 
  
 Artikel 1630 
  

Maatschap is een overeenkomst waarbij twee of meer personen zich 
verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het 
daaruit ontstaande voordeel met elkander te delen. 
 
 Artikel 1631 
 

1. Alle maatschap moet een geoorloofd onderwerp hebben en tot het 
gemeenschappelijk belang der partijen aangegaan worden. 

2. Ieder der vennoten moet, of geld of andere goederen of zijn 
nijverheid, in de maatschap inbrengen. 
 
 Artikel 1632 
 

Maatschappen zijn, of algeheel of bijzonder. 
 
 Artikel 1633 
 

De wet Kent slechts de algehele maatschap van winst. Zij verbiedt 
alle maatschappen, hetzij van al de goederen hetzij van een bepaald 
gedeelte van dezelve onder een algemene titel; onverminderd de bepa-
lingen, vastgesteld in de Zesde en Zevende Titel van het Eerste Boek. 

 
 Artikel 1634 
 
De algehele maatschap van winst bevat slechts hetgeen partijen onder 
welke benaming ook gedurende de loop der maatschap door haar vlijt 
zullen verkrijgen. 
 
 Artikel 1635 
 

De bijzondere maatschap is de zodanige welke slechts betrekking 
heeft tot zekere bepaalde zaken of tot derzelver gebruik of tot de 
vruchten die daarvan zullen getrokken worden, of tot een bepaalde on-
derneming of tot de uitoefening van enig bedrijf of beroep. 
 
 TWEEDE AFDELING 
  
 Van de verbintenissen der vennoten onderling 
  
 Artikel 1636 
  

De maatschap begint van het ogenblik der overeenkomst, indien 
daarbij geen ander tijdstip bepaald is. 
 
 Artikel 1637 
 

Iedere vennoot is aan de maatschap verschuldigd al hetgeen hij 
beloofd heeft daarin te zullen brengen, en, indien deze inbrengst in 
een bepaald voorwerp bestaat, is hij tot vrijwaring gehouden op gelij-
ke wijze als bij koop en verkoop plaats vindt. 
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 Artikel 1638 
 

1. De vennoot die een som gelds in de maatschap moest inbrengen 
en zulks niet gedaan heeft, is daarover wettelijke interesten ver-
schuldigd op de voet van artikel 1267. 

2. Over geldsommen die hij uit de gemene kas heeft genomen, is 
hij wettelijke interesten verschuldigd, te rekenen van de dag waarop 
hij die sommen aan de kas heeft onttrokken. 

3. Alles onverminderd de vergoeding van meerdere kosten, schade 
en interesten, indien daartoe gronden zijn. 
 
 Artikel 1639 
 

De vennoten die zich verbonden hebben om hun arbeid en hun vlijt 
in de maatschap aan te brengen, zijn aan dezelve rekenschap verschul-
digd van alle winsten welke zij, door zodanige soort van nijverheid 
als welke het onderwerp der maatschap uitmaakt, verkregen hebben. 
 
 Artikel 1640 
 

Wanneer een der vennoten voor zijn eigen rekening een opeisbare 
som te vorderen heeft van iemand die mede een insgelijks opeisbare som 
verschuldigd is aan de maatschap, moet de betaling welke hij ontvangt, 
op de inschuld der maatschap en op die van hemzelve naar evenredigheid 
van beide die vorderingen toegerekend worden, al ware het ook dat hij 
bij de kwijting alles in mindering of voldoening van zijn eigen schuld 
mocht gebracht hebben; maar indien hij bij kwijting bepaald heeft, dat 
de gehele betaling zoude strekken voor de schuld der maatschap, zal 
deze bepaling worden nagekomen. 
 
 Artikel 1641 
 

Indien een der vennoten zijn geheel aandeel in een gemene in-
schuld der maatschap ontvangen heeft en de schuldenaar naderhand on-
vermogend is geworden, is die vennoot gehouden het ontvangene in de 
gemene kas in te brengen, al had hij ook voor zijn aandeel kwijting 
gegeven. 
 
 Artikel 1642 
 

Iedere vennoot is jegens de maatschap gehouden tot vergoeding der 
schaden welke hij aan dezelve door zijn schuld heeft veroorzaakt, zon-
der dat hij die schaden kan in vergelijking brengen met de voordelen 
welke hij door zijn arbeid en zijn vlijt in andere zaken aan de maat-
schap mocht hebben aangebracht. 
 
 Artikel 1643 
 

1. Indien de zaken waarvan slechts het genot in de maatschap is 
gebracht, in zekere en bepaalde voorwerpen bestaan, welke niet door 
het gebruik te niet gaan, zijn dezelve voor rekening van de vennoot 
aan wie zij in eigendom toebehoren. 

2. Indien die zaken door het gebruik vergaan, indien zij in waar-
de verminderen door dezelve te behouden, indien zij bestemd geweest 
zijn om verkocht te worden of indien zij in de maatschap zijn aange-
bracht volgens een begroting, bij een beschrijving of inventaris be-
paald, zijn zij voor rekening der maatschap. Indien het goed geschat 
is, kan de vennoot niets meer vorderen dan het beloop van die schat-
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ting. 
 
 Artikel 1644 
 

Een vennoot heeft aanspraak op de maatschap niet alleen wegens de 
gelden welke hij voor dezelve heeft uitgeschoten, maar ook wegens de 
verbintenissen welke hij te goeder trouw ten behoeve der maatschap 
heeft aangegaan, en wegens de schaden welke onafscheidbaar zijn van 
zijn beheer. 
 
 Artikel 1645 
 

1. Indien bij de overeenkomst van maatschap het aandeel van iede-
re vennoot in de winsten en de verliezen niet is bepaald, is elks aan-
deel geëvenredigd aan hetgeen hij in de maatschap heeft ingebracht. 

2. Ten aanzien van degene die slechts zijn nijverheid heeft inge-
bracht, wordt het aandeel in de winsten en de verliezen berekend ge-
lijk te staan met het aandeel van degene der vennoten, die het minst 
heeft ingebracht. 
 
 Artikel 1646 
 

1. De vennoten kunnen niet bedingen, dat zij de regeling der be-
groting van hun aandeel aan een van hun of aan een derde zullen over-
laten. 

2. Een zodanig beding wordt voorondersteld niet geschreven te 
zijn en zullen alzo de verordeningen van artikel 1645 worden inachtge-
nomen. 
 
 Artikel 1647 
 

1. Het beding waarbij aan een der vennoten al de voordelen moch-
ten toegezegd zijn, is nietig. 

2. Maar het is geoorloofd te bedingen, dat al de verliezen bij 
uitsluiting door een of meer der vennoten zullen gedragen worden. 
 
 Artikel 1648 

 
1. De vennoot die bij een bijzonder beding van de overeenkomst 

van maatschap met het beheer belast is, kan zelfs in weerwil der ove-
rige vennoten alle daden verrichten, welke tot zijn beheer betrekke-
lijk zijn, mits hierin te goeder trouw te werk gaande. 

2. Deze macht kan, zo lang de maatschap duurt, niet zonder wetti-
ge redenen herroepen worden, maar indien dezelve niet bij de overeen-
komst der maatschap, maar bij een latere akte is gegeven, is zij 
evenals een eenvoudige lastgeving herroepelijk. 
 
 Artikel 1649 
  

Indien verscheidene vennoten met het beheer belast zijn, zonder 
dat hun bijzondere werkzaamheden bepaald zijn of zonder beding dat de 
een buiten de ander niets zoude mogen verrichten, is ieder van hen af-
zonderlijk tot alle handelingen, dat beheer betreffende, bevoegd. 
 
 Artikel 1650 
  

Indien er bedongen is, dat een der beheerders niets buiten de an-
dere zoude mogen verrichten, vermag de ene zonder een nieuwe overeen-
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komst niet te handelen zonder medewerking van de andere, al mocht deze 
zich ook voor het ogenblik in de onmogelijkheid bevinden om aan de da-
den van het beheer deel te nemen. 
 
 Artikel 1651 
  

Bij gebreke van bijzondere bedingen omtrent de wijze van beheer, 
moeten de volgende regelen worden inachtgenomen: 
a. de vennoten worden geacht zich over en weder de macht te hebben 

verleend om de een voor de ander te beheren; hetgeen ieder van hen 
verricht, is ook verbindend voor het aandeel der overige vennoten, 
zonder dat hij hun toe stemming hebbe bekomen; onverminderd het 
recht van deze laatstgemelden of van een hunner om zich tegen de 
handeling, zolang die nog niet gesloten is, te verzetten; 

b. ieder der vennoten mag gebruik maken van de zaken, aan de maatschap 
toebehorende, mits hij dezelve tot zodanige einden gebruike als 
waartoe zij gewoonlijk bestemd zijn, en mits hij zich van dezelve 
niet bediene tegen het belang der ma at schap of op zodanige wijze, 
dat de overige vennoten daardoor verhinderd worden om van die zaken 
volgens hun recht mede gebruik te maken; 

c. iedere vennoot heeft de bevoegdheid om de overige vennoten te ver-
plichten in de onkosten te dragen, welke tot behoud der aan de 
maatschap behorende zaken noodzakelijk zijn; 

d. geen der vennoten kan zonder toe stemming der overige enige nieu-
wigheden daar stellen ten aanzien der onroerende goederen welke tot 
de maatschap behoren, al beweerde hij ook, dat dezelve voor de 
maatschap voordelig waren. 

 
 Artikel 1652 
  

De vennoten die geen beheer hebben, mogen zelfs de roerende goe-
deren, tot de maatschap behorende, noch vervreemden noch verpanden 
noch bezwaren. 
 
 Artikel 1653 
  

Elk der vennoten mag, zelfs zonder toestemming der overige, een 
derde persoon aannemen als deelgenoot in het aandeel hetwelk hij in de 
maatschap heeft, doch hij kan dezelve, zonder zodanige toe stemming, 
niet als medelid der maatschap toelaten, al mocht hij ook met het be-
heer der zaken van de maatschap belast zijn. 
 
 DERDE AFDELING 
  
 Van de verbintenissen der vennoten ten aanzien van derden 
  
 Artikel 1654 
  

De vennoten zijn niet ieder voor het geheel voor de schulden der 
maatschap verbonden en een der vennoten kan de overige niet verbinden, 
indien deze hem daartoe geen volmacht gegeven hebben. 
 
 Artikel 1655 
  

De vennoten kunnen door de schuldeiser met wie zij gehandeld heb-
ben, aangesproken worden, ieder voor gelijke som en gelijk aandeel, al 
ware het dat het aandeel in de maatschap van de een minder dan dat van 
de andere bedroeg, tenzij bij het aangaan der schuld derzelver ver-
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plichting om in evenredigheid van het aandeel in de maatschap van elke 
vennoot te dragen uitdrukkelijk zij bepaald. 
 
 Artikel 1656 
  

Het beding dat een handeling voor rekening der maatschap is aan-
gegaan, verbindt slechts de vennoot die dezelve aangegaan  heeft, maar 
niet de overige, tenzij de laatstgenoemden hem  daar toe volmacht had-
den gegeven of de zaak ten voordele der  maatschap gestrekt hebbe. 
 
 Artikel 1657 
  

Indien een der vennoten in naam der maatschap een overeenkomst 
heeft aangegaan, kan de maatschap de uitvoering daarvan vorderen. 
 
 VIERDE AFDELING 
  
 Van de verschillende wijzen waarop de maatschap eindigt 
  
 Artikel 1658 
  

Maatschap eindigt: 
a. door verloop van de tijd voor welke dezelve is aangegaan; 
b. door de vernietiging der zaak of de volbrenging der handeling, die 

het onderwerp der maatschap uitmaakt; 
c. door de enkele wil van enige of van slechts een der vennoten; 
e. door de dood of de curatele van een van hun of indien hij in staat 

van faillissement is verklaard. 
 
 Artikel 1659 
 

De ontbinding van maatschappen, voor een bepaalde tijd aangegaan, 
kan door een der vennoten voor de afloop van die tijd niet anders ge-
vorderd worden dan om wettige redenen, zoals indien een ander vennoot 
niet aan zijn verplichtingen voldoet of een aanhoudende ongesteldheid 
hem onbekwaam maakt om de zaken der maatschap waar te nemen of andere 
soortgelijke gevallen waarvan de wettigheid en het gewicht aan de be-
oordeling des rechters worden overgelaten. 
 
 Artikel 1660 
 

1. Indien een der vennoten beloofd heeft de eigendom van een zaak 
in gemeenschap te zullen brengen en deze zaak, voordat zulks geschied 
is, vergaat, wordt de maatschap daardoor ten opzichte van al de venno-
ten ontbonden. 

2. De maatschap is insgelijks in alle gevallen ontbonden door het 
vergaan der zaak, wanneer alleen derzelver genot in gemeenschap is ge-
steld en de eigendom aan de vennoot is verbleven. 

3. Maar de maatschap wordt niet verbroken door het vergaan der 
zaak waarvan de eigendom reeds in de maatschap is ingebracht. 
 
 Artikel 1661 
 

1. Maatschap kan slechts door de wil van enige of van slechts een 
der vennoten worden ontbonden, ingeval dezelve voor geen bepaalde tijd 
is aangegaan. 

2. De ontbinding geschiedt in dat geval door een opzegging aan al 
de overige vennoten gedaan, mits die opzegging te goeder trouw en niet 
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ontijdig plaats hebbe. 
 
 Artikel 1662 
 

1. De opzegging wordt geacht niet te goeder trouw te zijn ge-
schied, wanneer een vennoot de maatschap opzegt met oogmerk om zich 
alleen een voordeel toe te eigenen, hetwelk de vennoten zich had den 
voorgesteld gemeenschappelijk te zullen genie ten. 

2. De opzegging geschiedt ontijdig, wanneer de zaken niet meer in 
haar geheel zijn en het belang der maatschap vordert, dat derzelver 
ontbinding uitgesteld worde. 
 
 
 
 Artikel 1663 
 

1. Indien bedongen is, dat in geval van overlijden van een der 
vennoten de maatschap met deszelfs erfgenaam of alleen tussen de over-
blijvende vennoten zoude voortduren, moet dat beding worden nagekomen. 

2. In het tweede geval heeft de erfgenaam des overledene geen 
verder recht dan op de verdeling der maatschap, overeenkomstig de ge-
steldheid waarin dezelve zich ten tijde van dat overlijden bevond; 
doch hij deelt in de voordelen en draagt in de verliezen die de nood-
zakelijke gevolgen zijn van verrichtingen welke voor het overlijden 
van de vennoot wiens erfgenaam hij is, hebben plaats gehad. 
 
 Artikel 1664 
 

De regel en omtrent de verdeling der nalatenschappen, de wijze 
van die verdeling en de verplichtingen die daaruit tussen de mede-
ërfgenamen voortspruiten, zijn ook toepasselijk op de verdeling tussen 
vennoten. 
 
 NEGENDE TITEL 
  
 Van zedelijke lichamen 
  
 Artikel 1665 
  

Behalve de eigenlijke maatschap erkent de wet ook verenigingen 
van personen als zedelijke lichamen, hetzij dezelve op openbaar gezag 
als zodanig zijn ingesteld hetzij dezelve als zedelijke lichamen zijn 
erkend. 
 
 Artikel 1666 
 

Een vereniging die niet op openbaar gezag is ingesteld, moet om 
als rechtspersoon te kunnen optreden bij landsbesluit als zedelijk li-
chaam erkend worden. 
 
 Artikel 1667 
 

1. De erkenning, in artikel 1666 bedoeld, geschiedt door goedkeu-
ring van de statuten of reglementen der vereniging. 

2. Die statuten of reglementen bevatten het doel, de grondslagen, 
de werkkring en de overige regelen der vereniging. 

3. Wijziging of verandering der goedgekeurde statuten vereist na-
dere goedkeuring. 
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4. De goedgekeurde statuten, wijzigingen of veranderingen worden 
op kosten der belanghebbenden in de Landscourant van Aruba openbaar 
gemaakt. 

5. Bij openbaarmaking van wijzigingen of verandering der goedge-
keurde statuten moet worden vermeld in welk nieuwsblad vorige bekend-
makingen hebben plaats gehad. 
 
 Artikel 1668 
 

1. De erkenning wordt alleen geweigerd bij landsbesluit, op gron-
den ontleend aan het algemeen belang. 

2. Het landsbesluit van weigering is met redenen omkleed. 
 
 Artikel 1669 
 

Alle als rechtspersonen bestaande zedelijke lichamen zijn evenals 
particuliere personen bevoegd tot het aangaan van burgerlijke hande-
lingen, behoudens de openbare verordeningen waarbij die bevoegdheid 
mocht zijn gewijzigd, beperkt of aan zekere formaliteiten onderworpen. 
 
 Artikel 1670 
 

De bestuurders van zodanig zedelijk lichaam zijn, voor zover 
daaromtrent niet anders bij de statuten en de reglementen is bepaald, 
gerechtigd om in naam van het lichaam te handelen, hetzelve aan derden 
en derden aan hetzelve te verbinden, mitsgaders zo eisende als verwe-
rende in rechten op te treden. 
 

Artikel 1671 
 

Alle handelingen waartoe de bestuurders onbevoegd waren, verbin-
den het zedelijk lichaam slechts in zoverre hetzelve daardoor werke-
lijk is gebaat of de handelingen naderhand behoorlijk zijn goedgekeurd 
geworden. 
 
 Artikel 1672 
 

Indien de statuten en de reglementen niets bepalen nopens het be-
stuur van het zedelijk lichaam, is niemand der leden bevoegd in naam 
van hetzelve te handelen of het lichaam op een andere wijze te verbin-
den dan bij het slot van artikel 1671 is bepaald. 
 
 Artikel 1673 
 

Voor zover daaromtrent niet bij de statuten en de reglementen op 
een nadere wijze is voorzien, zijn de bestuurders verplicht om aan de 
gezamenlijke leden van het zedelijk lichaam rekening en verantwoording 
af te leggen, waartoe elk lid bevoegd is hen in rechten op te roepen. 
 
 Artikel 1674 
 

Indien bij de statuten en de reglementen geen bepalingen opzich-
telijk het stemrecht zijn gemaakt, heeft ieder lid van een zedelijk 
lichaam gelijk recht zijn stem uit te brengen en wordt het besluit bij 
meerderheid van stem men opgemaakt. 
 
 Artikel 1675 
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De rechten en verplichtingen der leden van zodanige vereniging 
worden geregeld naar de verordeningen waarop zij door het openbaar ge-
zag zijn ingesteld, of naar haar eigen statuten en reglementen en, 
voor zover die ontbreken, naar de bepalingen van deze titel. 
 
 Artikel 1676 
 

1. De leden van een zedelijk lichaam zijn niet persoonlijk aan-
sprakelijk voor de verbintenissen van hetzelve. 

2. De schulden kunnen alleen verhaald worden op de goederen van 
het lichaam. 
 
 Artikel 1677 
  

1. Het zedelijk lichaam, op openbaar gezag ingesteld, wordt niet 
vernietigd door de dood of de afstand van het lidmaatschap van al de 
leden, maar blijft als zodanig bestaan, tot zolang hetzelve wettiglijk 
is ontbonden. 

2. Indien al de leden in voege voorschreven ontbreken, is de 
rechter bevoegd om op verzoek van belanghebbende en zelfs op requisi-
toir van het openbaar ministerie de maatregelen voor te schrijven, 
welke tussentijds in het belang van het zedelijk lichaam mochten wor-
den vereist. 
 
 Artikel 1678 
  

Alle andere zedelijke lichamen blijven bestaan, totdat zij uit-
drukkelijk zijn ontbonden volgens hun statuten of reglementen, of tot-
dat het doel of het voorwerp der vereniging ophoudt. 
 
 Artikel 1679 
  

Indien de verordeningen van het zedelijk lichaam of deszelfs sta-
tuten en reglementen deswege geen andere bepalingen inhouden, is het 
recht der leden van hetzelve persoonlijk en gaat niet over op hun erf-
genamen. 
 
 Artikel 1680 
  

1. Bij de ontbinding van zodanig zedelijk lichaam zijn de over-
blijvende leden ofwel het laatst overblijvende lid verplicht de schul-
den van het lichaam te voldoen ten bed rage der baten en kunnen zij 
alleen het voordelig slot onderling verdelen of zich persoonlijk toe-
eigenen en alzo op hun erfgenamen overdragen. 

2. Zij zijn ten opzichte van de oproeping der schuldeisers, het 
aanzuiveren der rekening en verantwoording en het uitbetalen der 
schulden aan dezelfde verplichtingen onderworpen als erfgenamen die 
een erfenis onder het voorrecht van boedelbeschrijving hebben aan-
vaard. 

3. Bij gebreke van voldoening aan die verplichtingen zijn zij 
persoonlijk, elk voor het geheel, aansprakelijk voor de schulden en 
dragen zij de last daarvan op hun erfgenamen over. 
 
 Artikel 1681 
  

1. Afwijking van de statuten waarop een vereniging als zedelijk 
lichaam is erkend, geeft aan het openbaar ministerie de bevoegdheid om 
bij de burgerlijke rechter de vervallenverklaring der vereniging van 
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haar hoedanigheid van rechtspersoon te vorderen. 
2. De rechter, de vervallenverklaring uitsprekende, kan aan de 

vereniging de bevoegdheid tot het plegen van burgerlijke handelingen 
bij voorraad ontzeggen. 

3. De verevening der zaken van een van haar rechtspersoonlijkheid 
vervallen verklaarde vereniging geschiedt onder toezicht des rechters 
die de vervallenverklaring uitsprak, op de wijze en met inachtneming 
der vormen omtrent onbeheerde nalatenschappen vastgesteld. 
 Artikel 1682 
 

Nadat door de benoemde curator de roerende en onroerende goederen 
der vereniging verkocht en de schulden betaald zijn, wordt het batig 
slot, zo er een is, aan hen welke op het ogenblik der vervallenverkla-
ring leden der vereniging zijn, of aan hun rechthebbenden, elk voor 
het aandeel dat zij in de vereniging hebben, uitgekeerd. 
 
 Artikel 1683 
 

1. Verenigingen, niet als rechtspersonen ingesteld of erkend, 
kunnen als zodanig geen burgerlijke handelingen aangaan. 

2. De overeenkomsten, namens haar gesloten, en de goederen, na-
mens haar verkregen, worden ten opzichte van het rijk, van Aruba en 
van derden beschouwd als volgende de personen welke de overeenkomsten 
gesloten en de goederen aanvaard hebben, al is het ook dat in de over-
eenkomsten en titels de handelende personen slechts als gemachtigden 
of beheerders der verenigingen zijn aangewezen. 
 
 Artikel 1684 
 

1. De onderlinge verhouding der leden van verenigingen welke niet 
als rechtspersonen kunnen optreden, regelt zich naar de door hun vast-
gestelde reglementen en de algemene regelen van het burgerlijk recht. 

2. De bepalingen van de artikelen 1678 en 1679 blijven op deze 
verenigingen, ofschoon niet als rechtspersonen beschouwd, van toepas-
sing. 
 
 TIENDE TITEL 
  
 Van schenkingen 
  
 EERSTE AFDELING 
  
 Algemene bepalingen 
  
 Artikel 1685 
  

1. Schenking is een overeenkomst waarbij de schenker bij zijn le-
ven om niet en onherroepelijk enig goed afstaat ten behoeve van de be-
giftigde die hetzelve aanneemt. 

2. De wet erkent geen andere schenkingen dan schenkingen onder de 
levenden. 
 
 Artikel 1686 
 

1. Schenking vermag alleen de tegenwoordige goederen van de 
schenker te bevatten. 

2. Indien dezelve toekomstige goederen bevat, is zij te dien op-
zichte nietig. 
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 Artikel 1687 
 

De schenker mag zich niet voorbehouden de bevoegdheid om over een 
voorwerp, in de schenking begrepen, te beschikken; zodanige schenking 
wordt, voor zoveel dat voorwerp aangaat, als nietig beschouwd. 
 
 Artikel 1688 
 

Het is aan de schenker geoorloofd zich het genot of vruchtgebruik 
van geschonken roerende of onroerende goederen te zijnen eigen voorde-
le voor te behouden of daarvoor ten behoeve van een ander te beschik-
ken; in welke gevallen de bepalingen van de Negende Titel van het 
Tweede Boek zullen moeten worden inachtgenomen. 
 
 Artikel 1689 
 

Een schenking is nietig, indien zij gemaakt is onder voorwaarde 
om andere schulden of last en te voldoen dan die welke uitgedrukt 
staan in de akte van schenking zelf of in een staat welke daaraan zal 
moeten zijn vastgehecht. 
 
 Artikel 1690 
 

1. De schenker mag zich voorbehouden om over een bepaalde geldsom 
uit de geschonken goederen te beschikken. 

2. Indien hij overlijdt zonder over die geldsom beschikt te heb-
ben, blijf het geschonkene in het geheel aan de begiftigde. 
 
 Artikel 1691 

 
De schenker vermag zich het recht voor te behouden om de gegeven 

goederen tot zich te doen terugkeren, hetzij ingeval de begifigde al-
leen of deze en zijn nakomelingen voor de schenker kwamen te overlij-
den, maar dit kan niet anders bedongen worden dan ten behoeve van de 
schenker alleen. 
 
 Artikel 1692 
 

Het gevolg van het recht van terugkering zal daarin bestaan, dat 
alle vervreemdingen der geschonken goederen worden vernietigd en die 
goederen tot de schenker terugkeren vrij en ontheven van alle lasten 
en hypotheken, welke daarop sedert het tijdstip der schenking mochten 
gelegd zijn. 
 
 Artikel 1693 
 

De schenker is in geval van uitwinning tot geen vrijwaring gehou-
den. 
 
 Artikel 1694 
 

De bepalingen van de artikelen 906, 907, 908, 909 en 911, die van 
artikel 921 en eindelijk de Zevende en Achtste Afdeling van de Twaalf-
de Titel van het Tweede Boek zijn op schenkingen toepasselijk. 
 
 TWEEDE AFDELING 
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Van de bekwaamheid om bij wege van schenking te beschikken 
 en voordeel te genie ten 

  
 Artikel 1695 
  

Alle personen mogen bij wege van schenking beschikken en genie 
ten, uitgezonderd de zodanige welke de wet daartoe onbekwaam ver-
klaart. 
 
 Artikel 1696 
 

Minderjarigen mogen niet bij wege van schenking beschikken, be-
houdens hetgeen bij de Zevende Titel van het Eerste Boek is vastge-
steld. 
 
 Artikel 1697 
 

1. Schenkingen tussen echtgenoten, staande huwelijk gedaan, zijn 
verboden. 

2. Deze bepaling is echter niet toepasselijk op geschenken of 
handgiften van roerende lichamelijke voorwerpen waarvan de waarde niet 
bovenmatig is in aanmerking van de gegoedheid des schenkers. 
 
 Artikel 1698 
 

Ten einde bekwaam te zijn om bij wege van schenking voordeel te 
genie ten, moet de begiftigde op het tijdstip waarop de schenking 
heeft plaats gehad, bestaan, met inachtneming van de regel bij artikel 
3 vastgesteld. 
 
 Artikel 1699 
 (vervallen) 
 
 Artikel 1700 
 

De bepalingen van het tweede en derde lid van artikel 931, mits-
gaders de artikelen 933, 934, 936 en 937, zijn op schenkingen toepas-
selijk. 
 
 DERDE AFDELING 
  
 Van de vorm der schenkingen 
  
 Artikel 1701 
  

Geen schenking, uitgezonderd degene waarvan bij artikel 1706 
wordt gehandeld, kan op straffe van nietigheid anders gedaan worden 
dan bij een notariële akte waarvan de minuut onder de notaris is ver-
bleven. 
 
 Artikel 1702 
  

1. Geen schenking is voor de schenker verbindend of brengt enig 
gevolg hoegenaamd teweeg, dan van de dag waarop dezelve in uitdrukke-
lijke bewoordingen zal zijn aangenomen, hetzij door de begiftigde zelf 
hetzij door een persoon aan wie door deze bij een authentieke akte de 
volmacht is verleend om schenkingen aan te nemen, welke aan de begif-
tigde gedaan zijn of in het vervolg mochten gedaan worden. 
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2. Indien de aanneming niet bij de akte van schenking zelf gedaan 
is, zal zulks kunnen geschieden bij een latere authentieke akte waar-
van een minuut zal worden gehouden, mits dit plaats hebbe gedurende 
het leven van de schenker; in welk geval de schenking ten opzichte van 
deze laatstgenoemde, slechts van kracht zal zijn van de dag waarop de 
aanneming aan deze zal zijn betekend geworden. 
 
 Artikel 1703 
 (vervallen) 
 
 Artikel 1704 
  

1. Schenking aan minderjarigen die onder ouderlijke macht staan, 
kan worden aangenomen door de vader of indien zij de ouderlijke macht 
alleen uitoefent door de moeder. 

2. Schenking, aan onder voogdij staande minderjarigen of onder 
curatele gestelden gedaan, wordt aangenomen door de voogd of curator, 
die echter, indien aan de schenking last en of voorwaarden zijn ver-
bonden, zulks niet zonder machtiging van de rechter in eerste aanleg 
mogen doen. 

3. Indien de rechter in eerste aanleg de machtiging verleent, 
blijft de schenking van kracht, al mocht de schenker voor het verlenen 
der machtiging zijn overleden. 
 
 Artikel 1705 
  

De eigendom der in de schenking begrepen goederen wordt, zelfs 
wanneer die schenking behoorlijk is aangenomen, niet door de begiftig-
de verkregen, dan door middel van de overdracht, gedaan overeenkomstig 
de artikelen 661, 662 en 665. 
 
 Artikel 1706 
  

De giften van hand tot hand van roerende lichamelijke voorwerpen 
of van schuldvorderingen aan toonder vereisen geen akte en zijn van 
kracht door de enkele over levering aan de begiftigde of aan een derde 
die het gegevene voor hem aanneemt. 
 
 VIERDE AFDELING 
  
 Van het herroepen en te niet doen van schenkingen 
  
 Artikel 1707 
  

Een schenking kan niet worden herroepen, noch dientengevolge te 
niet gedaan, tenzij in de volgende gevallen: 
a. uit hoofde der niet-vervulling der voorwaarden waaronder zij gedaan 

is; 
b. indien de begiftigde zich schuldig of medeplichtig heeft gemaakt 

aan een aanslag op het leven van de schenker of aan een misdrijf 
jegens dezelve; 

c. indien hij weigert aan de schenker, nadat deze in armoede is ver-
vallen, levensonderhoud te verschaffen. 

 
 Artikel 1708 
  
 1. In het eerste geval blijft het geschonkene aan de schenker, of 
hij kan hetzelve terugvorderen vrij van alle lasten en hypotheken, 
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welke daarop door de begiftigde mochten gelegd zijn, met de vruchten 
en inkomsten, bij dezelve sedert zijn nalatigheid genoten. 

2. De schenker kan in dat geval tegen de derde houder van een ge-
schonken onroerende zaak dezelfde rechten uitoefenen als tegen de be-
giftigde zelf. 
 
 Artikel 1709 
  

In de twee laatste gevallen, bij artikel 1707 uitgedrukt, wordt 
geen hinder toegebracht aan de vervreemding van de geschonken zaak of 
aan de hypotheken of andere zakelijke last en welke de begiftigde of 
dezelve mocht gelegd hebben, voordat de eis tot tenietdoening der gift 
was ingeschreven naast de bij artikel 665 vermelde overschrijving. Al-
le vervreemdingen, hypotheken of andere zakelijke last en welke later 
dan de voorzegde inschrijving door de begiftigde mochten zijn gedaan, 
zijn nietig, indien de eis ten gevolge der herroeping wordt toegewe-
zen. 
 
 Artikel 1710 
  

1. De begiftigde moet in het geval van artikel 1709 de geschonken 
zaak teruggeven met de vruchten en inkomsten, te rekenen van de dag 
der rechtsvordering, of, ingeval de zaak vervreemd mocht zijn, de 
waarde van dezelve op het tijdstip der rechtsvordering, mede met de 
vruchten en inkomsten sedert dat tijdstip. 

2. Hij is daarenboven verplicht de schenker schadeloos te stellen 
voor de hypotheken en andere last en, waarmede onroerende zaken, ook 
voor de rechtsvordering door hem mochten zijn bezwaard. 
 
 Artikel 1711 
  

1. De rechtsvordering, in artikel 1710 uitgedrukt, vervalt na 
verloop van een jaar, te rekenen van de dag waarop de daadzaak die 
grond tot dezelve geeft, heeft plaats gehad en aan de schenker heeft 
kunnen bekend zijn. 

2. Die rechtsvordering kan niet worden aangelegd door de schenker 
tegen de erfgenamen van de begiftigde, noch door de erfgenamen van de 
schenker tegen de begiftigde, ten ware in dat laatste geval de rechts-
vordering reeds door de schenker ware aangevangen of deze binnen het 
jaar van de te taste gelegde daad mocht zijn overleden. 
 Artikel 1712 
 

Door de bepalingen van deze titel wordt geen hinder toegebracht 
aan hetgeen bij de Zevende Titel van het Eerste Boek is vastgesteld. 
 
 ELFDE TITEL 
  
 Van bewaargeving 
  
 EERSTE AFDELING 
  

Van bewaargeving in het algemeen en van derzelver 
verschillende soorten 

  
 Artikel 1713 
  

Bewaargeving heeft plaats, wanneer men het goed van een ander 
aanneemt onder de voorwaarde van hetzelve te bewaren en in natura te-
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rug te geven. 
 
 Artikel 1714 
 

Er zijn twee soorten van bewaargeving, de eigenlijk gezegde en de 
sequestratie. 
 
 TWEEDE AFDELING 
 
 Van eigenlijk gezegde bewaargeving 
 
 Artikel 1715 
  

1. Eigenlijk gezegde bewaargeving wordt geacht om niet te zijn 
aangegaan, zo niet het tegendeel is bedongen. 

2. Dezelve kan slechts roerende goederen tot onderwerp hebben. 
 
 Artikel 1716 
 

Deze overeenkomst is niet voltrokken dan door de wezenlijke of 
vooronderstelde over gave der zaak. 
 
 Artikel 1717 
  

Bewaargeving geschiedt, of vrijwillig of uit noodzaak. 
  
 Artikel 1718 
  

Vrijwillige bewaargeving heeft plaats ten gevolge van de wederke-
rige toe stemming van de bewaargever en de bewaarnemer. 
 Artikel 1719 
 (vervallen) 
 
 Artikel 1720 
 

1. Vrijwillige bewaargeving kan slechts plaats hebben tussen per-
sonen die de bekwaamheid hebben om verbintenissen aan te gaan. 

2. Indien evenwel iemand die bekwaam is om verbintenissen aan te 
gaan, iets in bewaring aanneemt van een daartoe onbekwame persoon, is 
hij aan al de verplichtingen van een wezenlijke bewaarnemer onderwor-
pen. 
 
 Artikel 1721 
 

Indien de bewaargeving door een bevoegde persoon gedaan is aan 
iemand die niet bekwaam is om verbintenissen aan te gaan, heeft de be-
waargever tegen de bewaarnemer slechts een rechtsvordering tot terug-
gave der in bewaring gegeven zaak, zolang de laatstgemelde nog in het 
bezit van dezelve is, of, indien de zaak niet meer bij de bewaarnemer 
berust, een rechtsvordering tot vergoeding, voor zover deze daardoor 
gebaat is. 
 
 Artikel 1722 
 

Bewaargeving uit noodzaak is de zodanige welke men door enig toe-
val gedwongen wordt te doen, zoals door brand, instorting van gebou-
wen, plundering, schipbreuk, overstroming of andere onvoorziene toe-
vallen. 
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 Artikel 1723 
 (vervallen) 
 
 Artikel 1724 
 

Bewaargeving uit noodzaak wordt geregeld overeenkomstig de bepa-
lingen op vrijwillige bewaargeving toepasselijk. 
 
 Artikel 1725 
 

De bewaarnemer moet omtrent de bewaring der aan hem toevertrouwde 
zaak dezelfde zorg aanwenden, welke hij omtrent de bewaring zijner ei-
gen zaken aanwendt. 
 
 Artikel 1726 
 

De bepaling van artikel 1725 moet met meerdere strengheid worden 
toegepast: 
a. indien de waarnemer zich zelf tot de bewaring heeft aangeboden; 
b. indien hij enig loon voor de bewaring bedongen heeft; 
c. indien de bewaargeving eigenlijk in het belang van de bewaarnemer 

geschied is; 
d. indien uitdrukkelijk bedongen is, dat de bewaarnemer voor alle 

soort van verzuim zoude aansprakelijk zijn. 
 
 Artikel 1727 
 

1. In geen geval is de bewaarnemer aansprakelijk wegens onvermij-
delijke toevallen, ten ware hij in de teruggave der in bewaring gege-
ven zaak mocht zijn nalatig geweest. 

2. Zelfs in dat laatste geval is hij niet aansprakelijk, indien 
het goed bij de bewaargever insgelijks zoude vergaan zijn. 
 
 Artikel 1728 
  

Herbergiers en logementhouders zijn als bewaarnemers verantwoor-
delijk voor de goederen welke de reizigers die bij dezelve hun in trek 
nemen, medebrengen. De bewaargeving van zodanige soort van goederen 
wordt als een bewaargeving uit noodzaak aangemerkt. 
 
 Artikel 1729 
  

Zij zijn verantwoordelijk wegens diefstal of beschadiging van de 
goederen der reizigers, hetzij de diefstal begaan of de schade veroor-
zaakt zij door de dienstboden of andere bedienden der herberg hetzij 
door ieder ander persoon. 
 
 Artikel 1730 
  

Zij zijn niet verantwoordelijk voor gewelddadige diefstallen of 
die begaan zijn door personen welke de reiziger zelf bij zich toegela-
ten heeft. 
 
 Artikel 1731 
  

De bewaarnemer mag zich van het in bewaring gegeven goed niet be-
dienen zonder het uitdrukkelijk of voorondersteld verlof van de be-
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waargever, op straffe van vergoeding van kosten, schade en interest 
en, indien daartoe gronden zijn. 
 
 Artikel 1732 
  

Hij mag niet onderzoeken waarin de zaken bestaan, die hem in be-
waring zijn gegeven, indien hem dezelve in een gesloten kist of onder 
een verzegelde omslag zijn toevertrouwd geworden. 
 
 
 Artikel 1733 
  

1. De bewaarnemer moet dezelfde zaak welke hij ontvangen heeft, 
teruggeven. 

2. Aldus moeten geldsommen in dezelfde stukken geld worden terug-
gegeven, welke in bewaring zijn gegeven, hetzij die muntspeciën in 
waarde vermeerderd of verminderd zijn. 
 
 Artikel 1734 
  

1. De bewaarnemer behoeft de in bewaring gegeven zaak slechts te-
rug te geven in de staat waarin dezelve zich bevindt op het tijdstip 
der teruggave. 

2. De verminderingen die dezelve buiten zijn schuld heeft onder-
gaan, komen voor rekening van de bewaargever. 
 
 Artikel 1735 
  

De bewaarnemer aan wie het goed door een overmacht ontnomen is, 
en die de waarde daarvan of iets anders in de plaats ontvangen heeft, 
moet dit ontvangene aan de bewaargever teruggeven. 
 
 Artikel 1736 
 

De erfgenaam van de bewaarnemer die, niet wetende dat een zaak in 
bewaring ontvangen was, dezelve te goeder trouw verkocht heeft, is al-
leenlijk gehouden de door hem ontvangen koopprijs terug te geven of, 
indien hij dezelve nog niet ontvangen heeft, zijn rechtsvordering te-
gen de koper af te staan. 
 
 Artikel 1737 
 

1. Indien het in bewaring gegeven goed vruchten heeft opgeleverd, 
die door de bewaarnemer geïnd of ontvangen zijn, is hij verplicht de-
zelve terug te geven. 

2. Van hem toevertrouwde geldsommen is hij geen interesten ver-
schuldigd, dan de wettelijke met toepassing van artikel 1267. 
 
 Artikel 1738 
 

De bewaarnemer mag het bewaarde goed niet teruggeven dan aan de-
gene die hem hetzelve heeft toevertrouwd, of aan hem in wiens naam de 
bewaring gedaan is, of die aangewezen is om hetzelve terug te ontvan-
gen. 
 
 Artikel 1739 
 

1. Hij kan van degene die de zaak in bewaring gegeven heeft, geen 
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bewijs vorderen, dat deze de eigenaar van dezelve was. 
2. Indien hij niettemin ontdekt, dat het goed is gestolen en wie 

daarvan de wezenlijke eigenaar is, moet hij deze kennisgeven, dat het-
zelve goed bij hem in bewaring gesteld is, met aanzegging om hetzelve 
binnen een bepaalde en genoegzame tijd op te eisen. Indien degene aan 
wie de aanzegging gedaan is, verzuimt het in bewaring gestelde goed 
terug te eisen, is de bewaarnemer wettiglijk ontslagen door de over 
gave van hetzelve goed aan degene van wie hij zulks ontvangen heeft. 
 
 Artikel 1740 
 

1. In geval van overlijden van de bewaargever kan het goed al-
leenlijk aan deszelfs erfgenaam worden teruggegeven. 

2. Indien er meerdere erfgenamen zijn, moet hetzelve teruggegeven 
worden aan alle gezamenlijk of aan elk van hen voor zijn aandeel. 

3. Indien de in bewaring gestelde zaak ondeelbaar is, moeten de 
erfgenamen zich onderling omtrent de overneming van dezelve verstaan. 
 
 Artikel 1741 
 

Indien degene die de zaak in bewaring gegeven heeft, van staat 
veranderd is, bij voorbeeld: indien een meerderjarige bewaargever on-
der curatele is gesteld; in dit en soortgelijke gevallen mag het in 
bewaring gegeven goed niet teruggegeven worden, dan aan degene die het 
beheer heeft over de rechten en goederen  van de bewaargever, ten ware 
de bewaarnemer wettige gronden mocht hebben om de verandering van 
staat niet te weten. 
 
 Artikel 1742 
 

Indien de bewaargeving door een voogd, curator, echtgenoot of be-
windvoerder gedaan is en hun beheer geëindigd is, kan het goed alleen-
lijk teruggegeven worden aan de persoon die door deze voogd, curator, 
echtgenoot of bewindvoerder vertegenwoordigd werd. 
 
 Artikel 1743 
 

1. De teruggave der in bewaring gegeven zaak moet geschieden ter 
plaatse, bij de overeenkomst aangewezen. 

2. Indien de overeenkomst de plaats tot de teruggave niet aan-
wijst, moet dezelve gedaan worden op de plaats zelf waar de bewaarge-
ving geschied is. 

3. De kosten, deswege te vallen, zijn voor rekening van de be-
waargever. 
 
 Artikel 1744 
 

De in bewaring gegeven zaak moet aan de bewaargever teruggegeven 
worden, zodra hij zulks vordert, al ware het ook, dat bij die overeen-
komst een bepaalde tijd voor de teruggave mocht zijn vastgesteld, ten-
zij onder de handen van de bewaarnemer beslag mocht gelegd zijn. 
 
 Artikel 1745 
 

De bewaarnemer die wettige redenen mocht hebben om zich van het 
in bewaring gegeven goed te ontlasten, kan hetzelve ook, voor het 
tijdstip bij de overeenkomst bepaald, aan de bewaargever teruggeven of 
bij deszelfs weigering van de rechter verlof bekomen om hetzelve op 
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een andere plaats in bewaring te stellen. 
 
 Artikel 1746 
 

Alle verplichtingen van de bewaarnemer houden op, indien hij 
mocht ontdekken en bewijzen, dat hij zelf eigenaar is van het in bewa-
ring gestelde goed. 
 
 Artikel 1747 
 

De bewaargever is verplicht aan de bewaarnemer te vergoeden alle 
onkosten welke hij mocht gemaakt hebben tot behoud van het in bewaring 
gestelde goed, en hem schadeloos te stellen wegens al de schaden welke 
hem door de bewaring mochten zijn veroorzaakt. 
 
 Artikel 1748 
 

De bewaarnemer is gerechtigd om het goed onder zich te houden tot 
de volle voldoening van hetgeen hem ter zake der bewaring verschuldigd 
is. 
 
 DERDE AFDELING 
  

Van sequestratie en derzelver verschillende soorten 
  
 Artikel 1749 
  

1. Sequestratie is de bewaargeving van een zaak waarover geschil 
is, in de handen van een derde die zich verbindt om dezelve, nadat het 
geschil zal zijn uitgemaakt, met de vruchten terug te geven aan degene 
die daartoe zal worden gerechtigd verklaard. 

2. Deze bewaargeving heeft plaats, of door overeenkomst of op 
rechterlijk bevel. 
 
 Artikel 1750 
 

De sequestratie heeft bij overeenkomst plaats, wanneer het be-
twiste goed door een of meer personen vrijwillig in handen van een 
derde is gesteld. 
 
 Artikel 1751 
 

Het is geen noodzakelijk vereiste, dat sequestratie om niet ge-
schiede. 
 
 Artikel 1752 
 

Sequestratie is aan dezelfde regelen onderworpen als de  eigen-
lijk gezegde bewaargeving, behoudens de hierna volgende  uitzonderin-
gen. 
 
 Artikel 1753 
 

Zij kan roerende en onroerende zaken tot onderwerp hebben. 
 
 Artikel 1754 
 

De bewaarnemer die met de sequestratie belast is, kan niet van de 
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bewaring der zaak worden ontslagen, voordat het geschil uitgemaakt is, 
ten ware al de belanghebbende partijen daarin mochten toestemmen of er 
een andere wettige reden mocht bestaan. 
 
 Artikel 1755 
 

Sequestratie op rechterlijk bevel heeft plaats, wanneer de rech-
ter gelast, dat een zaak waarover geschil is, in bewaring gesteld wor-
de. 
 
 Artikel 1756 
 

1. Gerechtelijke sequestratie wordt opgedragen, hetzij aan iemand 
omtrent wie de belanghebbende partijen onderling zijn overeengekomen, 
hetzij aan iemand die door de rechter van ambtswege daartoe benoemd 
is. 

2. In beide gevallen is degene aan wie de zaak is toevertrouwd, 
aan al de verplichtingen onderworpen, welke de sequestratie bij over-
eenkomst medebrengt, en daarenboven gehouden om jaarlijks aan de rech-
ter in eerste aanleg op de vordering van het openbaar ministerie een 
summiere rekening van zijn beheer af te leggen met vertoning of aan-
wijzing der aan hem toevertrouwde goederen, zonder dat echter de goed-
keuring der rekening aan de belanghebbende partijen zal kunnen worden 
tegengeworpen. 
 
 Artikel 1757 
  

De rechter kan sequestratie bevelen: 
a. van roerende zaken welke onder een schuldenaar zijn inbeslaggeno-

men; 
b. van een roerende of onroerende zaak waarvan de eigendom of het be-

zit tussen twee of meer personen in geschil is; 
c. van zaken welke een schuldenaar tot kwijting zijner schuld aan-

biedt. 
 
 Artikel 1758 
  

1. De aanstelling van een gerechtelijke bewaarder brengt tussen 
de inbeslagnemer en de bewaarder wederkerige verplichtingen voort. 

2. De bewaarder moet voor het behoud der inbeslaggenomen zaken de 
zorg dragen van een goed huisvader. 

3. Hij moet dezelve overgeven, hetzij ten verkoop om daaruit de 
inbeslagnemer te voldoen hetzij aan de partij tegen welke de inbeslag-
neming heeft plaatsgehad, indien deze inbeslagneming is opgeheven. 

4. De verplichting van de inbeslagnemer bestaat in het betalen 
van het bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bepaalde loon 
aan de bewaarder. 
 
 TWAALFDE TITEL 
  
 Van bruiklening 
  
 EERSTE AFDELING 
  
 Algemene bepalingen 
  
 Artikel 1759 
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Bruiklening is een overeenkomst waarbij de ene partij aan de an-
der een zaak om niet ten gebruike geeft, onder voorwaarde dat degene 
die deze zaak ontvangt, dezelve na daarvan gebruikte hebben gemaakt of 
na een bepaalde tijd, zal teruggeven. 

 
 Artikel 1760 
  

De uitlener blijft eigenaar van de geleende zaak. 
 
 Artikel 1761 
  

Al hetgeen tot de handel der mensen behoort en niet door het 
gebruik verloren gaat, kan het onderwerp dezer overeenkomst zijn. 
  
 Artikel 1762 
  

1. De verbintenissen welke uit de bruiklening voorspruiten, gaan 
over tot de erfgenamen van degene die ter leen geeft, en van hem die 
ter leen ontvangt. 

2. Maar indien men de uitlening gedaan heeft alleen uit aanmer-
king van degene die ter leen ontvangt, en aan deszelfs persoon in het 
bijzonder, kunnen deszelfs erfgenamen het verder genot van het geleen-
de goed niet blijven behouden. 
 
 TWEEDE AFDELING 
  
 Van de verplichtingen van degene die iets ter bruiklening ontvangt 
  
 Artikel 1763 
  

1. Die iets ter leen ontvangt, is gehouden als een goed huisvader 
voor de bewaring en het behoud van het geleende goed te zorgen. 

2. Hij mag daarvan geen ander gebruik maken dan hetwelk de aard 
der zaak medebrengt, of bij de overeenkomst bepaald is; alles op 
straffe van vergoeding van kosten, schade en interesten, indien daar-
toe gronden zijn. 

3. Indien hij het geleende goed gebruikt tot een ander einde of 
gedurende een langere tijd dan hij zulks behoorde te doen, is hij 
daarenboven aansprakelijk voor het verlies van dat goed, al had dit 
verlies ook door een bloot toeval plaats. 
 
 Artikel 1764 
  

Indien de geleende zaak verloren gaat door een toeval hetwelk de-
gene die dezelve ter leen ontvangen heeft, door zijn eigen zaak te ge-
bruiken, had kunnen voorkomen, of indien hij, slechts een van beide 
kunnende behouden, aan de zijne een voorrang heeft gegeven, is hij 
voor het verlies der andere zaak aansprakelijk. 
 
 Artikel 1765 
  

Indien de zaak bij het ter leen geven geschat is, komt het ver-
lies van dezelve, al ontstond dat ook door toeval, ten laste van dege-
ne die de zaak ter leen ontvangen heeft, ten ware het tegendeel mocht 
bedongen zijn. 
 
 Artikel 1766 
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Indien de zaak alleen ten gevolge van het gebruik waartoe dezelve 
geleend is, en buiten schuld van de gebruiker in waarde vermindert, is 
deze wegens die vermindering niet aansprakelijk. 
 
 Artikel 1767 
  

Indien de gebruiker om van de geleende zaak gebruikte kunnen ma-
ken enige onkosten gemaakt heeft, kan hij dezelve niet terugvorderen. 
 Artikel 1768 
  

Indien verscheidene personen gezamenlijk dezelfde zaak ter leen 
hebben ontvangen, zijn zij ieder voor het geheel jegens de uitlener 
daarvoor aansprakelijk. 
 
 DERDE AFDELING 
  
 Van de verplichtingen van de uitlener 
  
 Artikel 1769 
  

De uitlener kan de geleende zaak niet terugvorderen dan na ver-
loop van de bepaalde tijd, of, bij gebreke van een dusdanige bepaling, 
nadat dezelve tot het gebruik waartoe zij was uitgeleend, gediend 
heeft of heeft kunnen dienen. 
  

Artikel 1770 
  

Indien evenwel de uitlener gedurende dat tijdsverloop of voordat 
de behoefte van de gebruiker opgehouden heeft, de geleende zaak om 
dringende en onverwachts opkomende redenen zelf benodigd heeft, kan de 
rechter naar gelang der omstandigheden de gebruiker noodzaken het ge-
leende aan de uitlener terug te geven. 
 
 Artikel 1771 
  

Indien de gebruiker gedurende de bruiklening tot behoud der zaak 
enige buitengewone noodzakelijke onkosten heeft moeten maken, welke zo 
dringend waren, dat hij daarvan tevoren aan de uitlener geen kennis 
heeft kunnen geven, is deze verplicht hem dezelve te vergoeden. 
 
 Artikel 1772 
  

Indien de ter leen gegeven zaak zodanige gebreken heeft, dat 
daardoor aan degene die zich van dezelve bedient, nadeel zoude kunnen 
worden toegebracht, is de uitlener, zo hij die gebreken gekend en 
daarvan aan de gebruiker geen kennis gegeven heeft, voor de gevolgen 
verantwoordelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DERTIENDE TITEL 
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 Van verbruiklening 
  
 EERSTE AFDELING 
  
 Algemene bepalingen 
  
 Artikel 1773 
  

Verbruiklening is een overeenkomst waarbij de ene partij aan de 
andere een zekere hoeveelheid van verbruikbare zaken afgeeft, onder 
voorwaarde dat de laatstgemelde haar evenzoveel, van gelijke soort en 
hoedanigheid, teruggeve. 

 
 Artikel 1774 
 

Uit kracht dezer verbruiklening wordt degene die ter leen ont-
vangt, eigenaar van het geleende goed en, indien hetzelve op welke 
wijze ook vergaat, komt dat verlies voor zijn rekening. 
 
 Artikel 1775 
  

1. De schuld, uit lening van geld voortspruitende, bestaat alleen 
in de geldsom die bij overeenkomst is uitgedrukt. 

2. Indien er voor het tijdstip der voldoening vermeerdering of 
vermindering van de waarde der geld specie of verandering in de gang-
baarheid plaats heeft, geschiedt de teruggave der geleende som in zo-
danige specie als ten tijde der voldoening gangbaar is, berekend naar 
derzelver gangbare waarde op dat tijdstip. 
 
 Artikel 1776 
  

1. De regel, bij artikel 1775 vastgelegd, is van geen toepassing, 
indien ten opzichte der lening van een zeker getal stukken van een be-
paalde munt de partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dat het-
zelfde getal en dezelfde soort van stukken zullen worden teruggegeven. 
In dit geval moet degene die ter leen ontvangen heeft, het juiste ge-
tal stukken van dezelfde aard en niet meer noch minder teruggeven. 

2. Indien dezelfde soort van stukken niet meer in voldoende hoe-
veelheid bestaat, moet het ontbrekende worden vergoed met munt van 
hetzelfde metaal, zo na mogelijk van hetzelfde gehalte en tezamen in-
houdende evenveel metaal fijn als de ontbrekende hoeveelheid der ver-
schuldigde stukken metaal fijn inhielden. 
 
 Artikel 1777 
  

Indien staven goud of zilver of wel andere waren zijn ter leen 
gegeven, moet de schuldenaar, hoezeer derzelver waarde ook moge ver-
meerderd of verminderd zijn, altijd een gelijke hoeveelheid en hoeda-
nigheid teruggeven en is tot niets meerder gehouden. 
 
 TWEEDE AFDELING 
  
 Van de verplichtingen des uitleners 
  
 Artikel 1778 
  

De uitlener kan het ter leen gegevene niet terugeisen, voordat de 
tijd, bij de overeenkomst bepaald, verstreken is. 
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 Artikel 1779 
  

Geen tijdsbepaling uitgemaakt zijnde, kan de rechter, wanneer de 
uitlener de teruggave vordert, naar gelang der omstandigheden aan de-
gene die de zaak ter leen ontvangen heeft, enig uitstel toestaan. 
 
 Artikel 1780 
  

Indien men is overeengekomen dat hij die een zaak of geldsom ter 
leen heeft ontvangen, dezelve zal teruggeven, wanneer hij daartoe in 
staat zal zijn, zal de rechter, naar gelang der omstandigheden, de 
tijd der teruggave bepalen. 
  

Artikel 1781 
  

De bepaling van artikel 1772 is op verbruiklening toepasselijk. 
 
 DERDE AFDELING 
  
 Van de verplichtingen des leners 
  
 Artikel 1782 
  

Die iets ter leen ontvangt, is verplicht hetzelve in gelijke hoe-
veelheid en hoedanigheid en op de bepaalde tijd terug te geven. 
 
 Artikel 1783 
  

1. Indien hij zich in de onmogelijkheid bevindt om hieraan te 
voldoen, is hij gehouden de waarde van het geleende te betalen, waar-
bij zullen moeten in aanmerking genomen worden de tijd en de plaats 
waarop het goed ten gevolge der overeenkomst had moeten worden terug-
gegeven. 

2. Indien deze tijd en plaats niet bepaald zijn, moet de voldoe-
ning geschieden overeenkomstig de waarde welke de geleende zaak ten 
tijde waarop en ter plaatse alwaar de lening geschied is, gehad heeft. 
 
 VIERDE AFDELING 
  
 Van het ter leen geven op interesten 
  
 Artikel 1784 
  

Het is geoorloofd voor lening van geld of andere verbruikbare za-
ken interesten te bedingen. 
 
 Artikel 1785 
  

1. Hij die ter leen ontvangen en interesten betaald heeft, die 
niet bedongen waren, kan dezelve niet terugeisen, noch in mindering 
der hoofdsom doen verstrekken, ten ware dezelve de wettelijke interes-
ten te boven gingen, in welk geval het te veel betaalde kan worden te-
ruggeëist of in mindering van de hoofdsom verstrekken. 

2. De betaling van onbedongen interesten verplicht de schuldenaar 
niet dezelve in het vervolg te betalen; maar bedongen interesten zijn 
verschuldigd tot de teruggave of consignatie der hoofdsom, zelfs in-
dien de ene of andere na de vervaltijd mocht hebben plaats gehad. 



 ************************* 
AB 1989 no. GT 100 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 21 april 2008 
 ************************* 
==================================================================== 
 

 
 327 

 
 Artikel 1786 
  

1. Interesten zijn, of wettelijk of bij overeenkomst bedongen. De 
hoogte van de wettelijke interesten wordt bij landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, geregeld. De bij overeenkomst bedongen interes-
ten mogen de wettelijke te boven gaan in alle gevallen waarin de wet 
zulks niet verbiedt. 

2. De hoegrootheid der bij overeenkomst bedongen interesten moet 
in geschrift worden bepaald. 
 
 Artikel 1787 
  

Indien de uitlener interesten bedongen heeft, zonder dat het be-
loop daarvan bepaald zij, is degene die ter leen ontvangen heeft, ge-
houden het beloop der wettelijke interesten te voldoen. 
 
 Artikel 1788 
  

Het bewijs van de betaling der hoofdsom, zonder voorbehoud van 
interesten gegeven zijnde, doet de voldoening der interesten vooron-
derstellen en de schuldenaar wordt daarvan bevrijd. 
 
 
 
 
 VEERTIENDE TITEL 
  
 Van gevestigde of altijddurende rent en 
  
 Artikel 1789 
  

Het vestigen van een altijddurende rente is een overeenkomst 
waarbij de uitlener interesten bedingt tegen betaling van een hoofdsom 
welke hij aanneemt niet terug te zullen vorderen. 
 
 Artikel 1790 
  

1. Deze rente is uit haar aard aflosbaar. 
2. Partijen kunnen alleenlijk overeenkomen, dat de aflossing niet 

geschieden zal dan na verloop van een zekere tijd welke niet langer 
dan voor tien jaren mag gesteld worden, of zonder dat zij de schuldei-
ser vooraf verwittigd hebben op een zekere door hen bevorens vastge-
stelde termijn welke echter de tijd van een jaar niet zal mogen te bo-
ven gaan. 
 
 Artikel 1791 
  

De schuldenaar van een altijddurende rente kan tot de aflossing 
genoodzaakt worden: 
a. indien hij niets betaald heeft op de gedurende twee achtereenvol-

gende jaren verschuldigde renten; 
b. indien hij verzuimt aan de geldschieter de bij de overeenkomst be-

loofde zekerheid te bezorgen; 
c. indien hij in staat van faillissement is verklaard. 
  

Artikel 1792 
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In de twee eerste gevallen, bij artikel 1791 vermeld, kan de 
schuldenaar zich van de verplichting tot aflossing ontheffen, indien 
hij binnen de twintig dagen, te rekenen van de gerechtelijke aanma-
ning, al de verschenen termijnen betaalt of de beloofde zekerheid 
stelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VIJFTIENDE TITEL 
  
 Van kansovereenkomsten 
  
 EERSTE AFDELING 
  
 Algemene bepaling 
  
 Artikel 1793 
  

1. Een kansovereenkomst is een handeling waarvan de uitkomsten 
met betrekking tot voordeel en nadeel, hetzij voor al de partijen het-
zij voor enige derzelve van een onzekere gebeurtenis afhangen. 

2. Van die aard zijn: de overeenkomst van verzekering; lijfren-
ten; spel en weddingschap. 

3. De eerste overeenkomst wordt bij het Wetboek van Koophandel 
van Aruba geregeld. 
 
 TWEEDE AFDELING 
  
 Van de overeenkomst van lijfrenten en derzelver gevolgen 
  
 Artikel 1794 
  

1. Lijfrente kan bij een bezwarende titel of bij akte van schen-
king worden gevestigd. 

2. Zij kan ook worden verkregen bij uiterste wilsbeschikking. 
 
 Artikel 1795 
  

Lijfrente kan worden gevestigd, hetzij op het lijf des geldschie-
ters of van hem wie men daarvan het genot geeft, hetzij op dat van een 
derde, ofschoon deze daarvan geen genot hebbe. 
 
 Artikel 1796 
  

Dezelve kan gevestigd worden op het lijf van een of meer perso-
nen. 
 
 Artikel 1797 
  

1. Zij kan gevestigd worden ten behoeve van een derde, hoewel het 
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geld door een andere persoon geschoten zij. 
2. In dat geval is zij echter niet onderworpen aan de formalitei-

ten welke tot schenkingen vereist worden. 
 
 
 
 Artikel 1798 
 

Alle lijfrente gevestigd op het lijf van niemand die overleden 
was op de dag waarop de overeenkomst is aangegaan, is krachteloos. 
 
 Artikel 1799 
 

Lijfrente kan tot zodanig beloop van renten gesteld worden, als 
partijen goedvinden te bepalen. 
 
 Artikel 1800 
 

1. Degene te wiens behoeve een lijfrente bij bezwarende titel is 
gevestigd, kan de vernietiging van de overeenkomst vorderen, indien de 
schuldenaar hem de bedongen zekerheid voor derzelver nakoming niet be-
zorgt. 

2. In geval van vernietiging is de schuldenaar gehouden de ach-
terstallige bedongen rente te betalen tot de dag toe, waarop de hoofd-
som zal zijn afgelost. 
 
 Artikel 1801 
 

Wanbetaling der verschenen lijfrente geeft de renteheffer geen 
recht om aflossing van de hoofdsom of teruggave van het door hem daar-
voor afgestane goed te vorderen; hij heeft alleen het recht om zijn 
schuldenaar voor de verschuldigde renten aan te spreken en uit te win-
nen en om zekerheid te vragen voor de te vervallen renten. 
 
 Artikel 1802 
 (vervallen) 
 
 Artikel 1803 
 

De schuldenaar kan zich niet van de betaling der lijfrente ont-
heffen door de teruggave der hoofdsom aan te bieden en door af te zien 
van de terugvordering der betaalde renten, hij is gehouden met de be-
taling der lijfrente voort te gaan gedurende het gehele leven van de 
persoon of der personen, op wier lijf de rente gevestigd is, hoe be-
zwarend ook de betaling van die rente voor hem worden moge. 
 
 Artikel 1804 
 

1. De eigenaar van een lijfrente heeft slechts een verkregen 
recht op de lijfrente naar evenredigheid van het get Al der dagen wel-
ke degene geleefd heeft, op wiens lijf de rente is gevestigd. 

2. Indien echter de overeenkomst medebrengt, dat de rente vooruit 
moet worden betaald, is het recht op de termijn die betaald had beho-
ren te zijn, verkregen van de dag waarop de betaling had moeten ge-
schieden. 
 
 Artikel 1805 
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Men kan niet bedingen, dat een lijfrente aan geen inbeslagneming 
zal onderworpen zijn, ten ware dezelve om niet gevestigd zij. 
 
 Artikel 1806 
 

De renteheffer kan de verschenen rente niet vorderen dan door te 
doen blijken van het leven van hem op wie de lijfrente gevestigd is. 
 
 DERDE AFDELING 
  
 Van spel en weddingschap 
  
 Artikel 1807 
  

De wet staat geen rechtsvordering toe ter zake van een schuld uit 
spel of uit weddingschap voortgesproten. 
 
 Artikel 1808 
 

1. Onder de hierboven staande bepaling zijn echter niet begrepen 
die spelen, welke geschikt zijn tot lichaamsoefening als het schermen, 
wedlopen en dergelijke. 

2. Niettemin kan de rechter de eis ontzeggen of verminderen, wan-
neer hem de som overmatig toeschijnt. 
 
 Artikel 1809 
 

Men mag de bepalingen der artikelen 1807 en 1808 door geen 
schuldvernieuwing ontwijken. 
 
 Artikel 1810 
 

In geen geval kan hij die het verlorene vrijwillig betaald heeft, 
hetzelve terugeisen, ten ware van de kant van degene die gewonnen 
heeft, bedrog, list of oplichting hebbe plaatsgehad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZESTIENDE TITEL 
  
 Van lastgeving 
  
 EERSTE AFDELING 
  
 Van de aard der lastgeving 
  
 Artikel 1811 
  

Lastgeving is een overeenkomst waarbij iemand aan een ander de 
macht geeft en deze aanneemt om een zaak voor de lastgever in deszelfs 
naam te verrichten. 
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 Artikel 1812 
 

1. Last kan worden gegeven en aangenomen bij authentieke akte, 
bij onderhands geschrift, zelfs bij een brief en ook bij monde. 

2. De aanneming van een last kan ook stilzwijgend geschieden en 
afgeleid worden uit de volvoering van de last door de lasthebber. 
 
 Artikel 1813 
 

Lastgeving geschiedt om niet, ten ware het tegendeel bedongen 
zij. 
 
 Artikel 1814 
 

Lastgeving is, of bijzonder en slechts tot een of meer bepaalde 
zaken of algemeen en tot al de zaken van de lastgever betrekkelijk. 
 
 Artikel 1815 
 

1. Lastgeving, in algemene bewoordingen vervat, strekt zich al-
leen uit tot daden van beheer. 

2. Om goederen te vervreemden of met hypotheek te bezwaren, om 
een dading aan te gaan of om enige andere daad van eigendom te ver-
richten wordt een uitdrukkelijke lastgeving vereist. 
 
 Artikel 1816 
 

De lasthebber mag niets doen, hetwelk zijn last te buiten gaat; 
de macht om een zaak bij wege van dading af te doen bevat geenszins de 
bevoegdheid om dezelve aan de beslissing van scheidsmannen te onder-
werpen. 
 
 
 
 Artikel 1817 

 
Minderjarigen kunnen tot zaakgelastigden gekozen worden, maar de 

lastgever heeft geen andere rechtsvordering tegen minderjarigen dan 
overeenkomstig de algemene bepalingen die betrekking hebben op de ver-
bintenissen der minderjarigen. 
 
 Artikel 1818 
 

De lastgever kan degene met wie de zaakgelastigde in die hoeda-
nigheid gehandeld heeft, onmiddellijk in rechten betrekken en de vol-
doening der overeenkomst vorderen. 
 
 TWEEDE AFDELING 
  
 Van de verplichtingen van de lasthebber 
  
 Artikel 1819 
  

1. De lasthebber is gehouden de last, zolang hij daarvan niet 
ontheven is, te volvoeren en is verantwoordelijk voor de kosten, scha-
de en interesten, die door het niet ten uitvoer brengen van die last 
zouden kunnen ontstaan. 

2. Insgelijks is hij gehouden de zaak waarmede hij ten tijde van 
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het overlijden van de lastgever een aanvang heeft gemaakt, ten einde 
te brengen, indien er door het niet onmiddellijk afdoen van de zaak 
enig nadeel zoude kunnen ontstaan. 
 
 Artikel 1820 
 

1. De lasthebber is niet alleen aansprakelijk wegens kwaad opzet, 
maar ook wegens verzuimen welke hij bij het volvoeren van zijn last 
mocht hebben gepleegd. 

2. Niettemin wordt de verantwoordelijkheid wegens verzuimen min-
der streng toegepast ten aanzien van degene die een last om niet op 
zich neemt, dan van hem die daarvoor enige beloning ontvangt. 
 
 Artikel 1821 
 

De lasthebber is verplicht rekenschap te geven van hetgeen hij 
verricht heeft, en aan de lastgever verantwoording te doen van al het-
geen hij uit kracht van zijn volmacht ontvangen heeft, al ware het 
ook, dat het ontvangene niet aan de lastgever mocht zijn verschuldigd 
geweest. 
 
 Artikel 1822 
 

1. De lasthebber is verantwoordelijk voor degene die hij tot de 
uitvoering van die last in zijn plaats gesteld heeft: 
a. indien hij geen macht heeft bekomen om een ander in zijn plaats te 

stellen; 
b. indien hem die macht verleend is zonder aanduiding van een bepaalde 

persoon en degene die hij daartoe gekozen heeft, blijkbaar onbe-
kwaam of onvermogend is. 

2. De lastgever wordt steeds voorondersteld aan de lasthebber het 
vermogen te hebben gegeven om een ander in zijn plaats te stellen tot 
het beheer van goederen welke buiten Aruba gelegen zijn. 

3. In allen gevalle kan de lastgever de persoon, welke de last-
hebber in zijn plaats heeft gesteld, onmiddellijk aanspreken. 
 
 Artikel 1823 
 

Indien bij dezelfde akte verscheidene gevolmachtigden of zaakge-
lastigden zijn aangesteld, heeft te hunnen aanzien geen hoofdelijke 
verbintenis plaats, dan voor zover zulks uitdrukkelijk bepaald is. 
 
 Artikel 1824 
 

De lasthebber is van de hoofdsommen die hij tot zijn eigen ge-
bruik besteed heeft, de wettelijke interesten verschuldigd, te rekenen 
van het tijdstip waarop hij daarvan gebruik heeft gemaakt. 
 
 Artikel 1825 
 

De lasthebber die aan degene met wie hij in die hoedanigheid han-
delt, behoorlijk kennisgegeven heeft van zijn volmacht, is niet aan-
sprakelijk ten aanzien van hetgeen boven zijn last geschied is, ten 
ware hij zich daartoe persoonlijk had verbonden. 
  
 DERDE AFDELING 
  
 Van de verplichtingen van de lastgever 
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 Artikel 1826 
  
 1. De lastgever is verplicht na te komen de verbintenissen, door 
de lasthebber, overeenkomstig de macht welke hij hem heeft verleend, 
aangegaan. 
 2. Hij is niet gehouden tot hetgeen bovendien mocht geschied 
zijn, dan voor zoverre hij zulks uitdrukkelijk of stilzwijgend be-
krachtigd heeft. 
 

Artikel 1827 
 
 1. De lastgever is verplicht aan de lasthebber terug te geven de 
voorschotten en onkosten, welke deze tot uitvoering van de last gedaan 
heeft, en hem zijn loon te betalen, indien zulks bedongen is. 
 2. Indien aan de lasthebber geen verzuim te wijten is, kan de 
lastgever zich aan deze teruggave en betaling niet onttrekken, al 
mocht de zaak ook mislukt zijn. 
 
 Artikel 1828 
 

Ook moet de lastgever de lasthebber schadeloosstellen wegens de 
verliezen welke deze ter gelegenheid der uitvoering van zijn last 
mocht gel eden hebben, mits hem te dien opzichte geen onvoorzichtig-
heid te wijten zij. 
 
 Artikel 1829 
 (vervallen) 
 
 Artikel 1830 
 

Indien een lasthebber door verscheidene personen is aangesteld 
tot het waarnemen van een zaak die aan hen allen gemeen is, is elk van 
hun jegens hem voor het geheel aansprakelijk voor al de gevolgen van 
de lastgeving. 
 
 Artikel 1831 
 

De lasthebber heeft het recht om hetgeen hij van de lastgever in 
handen heeft, zolang terug te houden, totdat hem alles betaald is, 
hetwelk hij ten gevolge der lastgeving te vorderen heeft. 
 
 VIERDE AFDELING 
  
 Over de verschillende wijzen waarop de lastgeving eindigt 
  
 Artikel 1832 
  

Lastgeving eindigt: 
- door herroeping der volmacht van de lasthebber; 
- door de opzegging van de last door de lasthebber; 
- door de dood, de curatele of de staat van faillissement, hetzij van 

de lastgever hetzij van de lasthebber. 
 
 Artikel 1833 
  
 De lastgever kan de last herroepen, wanneer hem zulks goeddunkt, 
en, indien daartoe gronden bestaan, de lasthebber noodzaken hem de 
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volmacht welke hij in handen heeft, terug te geven. 
 
 
 
 Artikel 1834 
  

De herroeping, alleen aan de lasthebber kenbaar gemaakt zijnde, 
kan aan derden die, daarvan onkundig, met hem gehandeld hebben, niet 
worden tegengeworpen, behoudens het verhaal van de lastgever op de 
lasthebber. 
 
 Artikel 1835 
  

De aanstelling van een nieuwe lasthebber tot het verrichten van 
dezelfde zaak brengt de herroeping van de eerste mede, te rekenen van 
de dag waarop die aanstelling aan de laatstgemelde is kenbaar gemaakt. 
 
 Artikel 1836 
  

1. De lasthebber kan zich van de last ontslaan door opzegging aan 
de lastgever. 

2. Indien evenwel deze opzegging door haar ontijdigheid of uit 
enige andere hoofde door de schuld van de lasthebber aan de lastgever 
tot nadeel verstrekt, moet hij deswege door de lasthebber schadeloos 
worden gesteld; ten ware de laatstgemelde zich in de onmogelijkheid 
bevond om de last verder te volbrengen zonder daardoor zelf een aan-
merkelijke schade te lijden. 
 
 Artikel 1837 
  

1. Indien de lasthebber onbewust is van de dood des lastgevers of 
van het bestaan van enige andere oorzaak die de last doet eindigen, is 
hetgeen hij in die onwetendheid verricht heeft van waarde. 

2. In dat geval moeten de verbintenissen, door de lasthebber aan-
gegaan, nagekomen worden ten aanzien van derden die in de goede trouw 
zijn. 

 
 Artikel 1838 
  

Ingeval de lasthebber overlijdt, moeten deszelfs erfgenamen daar-
van aan de lastgever kennisgeven, indien hun de lastgeving bekend is, 
en inmiddels zorg dragen voor hetgeen de omstandigheden in het belang 
van de lastgever mochten vereisen; op straffe van vergoeding van kos-
ten, schade en interesten, indien daartoe gronden zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZEVENTIENDE TITEL 
  
 Van borgtocht 
  
 EERSTE AFDELING 
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 Van de aard van de borgtocht 
  
 Artikel 1839 
  

Borgtocht is een overeenkomst waarbij een derde zich ten behoeve 
van de schuldeiser verbindt om aan de verbintenis van de schuldenaar 
te voldoen, indien deze niet zelf daaraan voldoet. 
 
 Artikel 1840 
  

1. Geen borgtocht kan bestaan, of er moet een wettige hoofdver-
bintenis zijn. 

2. Men kan zich niettemin borgstellen voor een verbintenis, al 
mocht die ook kunnen vernietigd worden door een exceptie welke alleen 
de verbondene in persoon betreft, bij voorbeeld in geval van minderja-
righeid. 
 
 Artikel 1841 
  

1. Een borg kan zich tot niets meerder, noch onder meer bezwaren-
de voorwaarden verbinden, dan waartoe de hoofdschuldenaar verbonden 
is. 

2. Borgtocht kan ook worden aangegaan voor slechts een gedeelte 
der schuld of onder minder bezwarende voorwaarden. Indien de borgtocht 
voor meerder dan de schuld of onder meer bezwarende voorwaarden is 
aangegaan, is hij niet geheel van onwaarde, maar bepaalt zich slechts 
tot datgene hetwelk in de hoofdverbintenis is begrepen. 
 
 Artikel 1842 
  

1. Men kan zich borg stellen zonder daartoe aangezocht te zijn 
door degene voor wie men zich verbindt, en zelfs buiten zijn weten. 

2. Men kan zich ook borg stellen, niet alleen voor de hoofdschul-
denaar maar ook voor deszelfs reeds gestelde borg. 
 
 Artikel 1843 
  

Borgtocht wordt niet voorondersteld, maar moet uitdrukkelijk wor-
den aangegaan; men kan die niet verder uitstrekken dan de bepalingen 
onder welke dezelve is aangegaan. 
 
 
 Artikel 1844 
  

Onbepaalde borgtocht voor een hoofdverbintenis strekt zich uit 
tot al de gevolgen der schuld, zelfs tot de kosten der tegen de hoofd-
schuldenaar gedane rechtsvordering, en tot alle zodanige welke gemaakt 
zijn, nadat de borg deswege is aangemaand. 
 
 Artikel 1845 
  

De verbintenissen der borgen gaan over op hun erfgenamen. 
 
 Artikel 1846 
  

De schuldenaar die verplicht is borg te stellen, moet daartoe zo-
danige persoon aanbieden, die de bekwaamheid heeft om zich te verbin-
den, die genoegzaam gegoed is om aan de verbintenis te kunnen voldoen 
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en in Aruba woonachtig is. 
 
 Artikel 1847 
 (vervallen) 
 
 Artikel 1848 
  

1. Wanneer de borg die door de schuldeiser vrijwillig of op rech-
terlijke uitspraak is aangenomen, naderhand onvermogend is geworden, 
moet er een nieuwe borg gesteld worden. 

2. Deze regel lijdt alleenlijk uitzondering, ingeval de borg ge-
steld is ten gevolge van een overeenkomst waarbij de schuldeiser een 
bepaald persoon tot borg gevorderd heeft. 
 
 Artikel 1849 
  

Hij die door de wet of ten gevolge van een rechterlijk gewijsde 
verplicht is een borg te stellen en die niet mocht kunnen vinden, kan 
volstaan met in deszelfs plaats een pand of hypotheek te geven. 
 
 TWEEDE AFDELING 
  
 Van de gevolgen van borgtocht tussen de schuldeiser en de borg 
  
 Artikel 1850 
  

De borg is jegens de schuldeiser niet tot betaling gehouden dan 
bij gebreke van de schuldenaar wiens goederen vooraf moeten uitgewon-
nen worden. 
 
 
 
 Artikel 1851 
  

De borg kan niet vorderen, dat des schuldenaars goederen vooraf 
uitgewonnen worden: 
a. wanneer hij van het voorrecht van uitwinning heeft afstand gedaan; 
b. wanneer hij zich hoofdelijk met de hoofdschuldenaar verbonden 

heeft; in welk geval de gevolgen van deszelfs verbintenis geregeld 
worden naar de beginselen welke ten opzichte van hoofdelijke schul-
den zijn vastgesteld; 

c. indien de schuldenaar een exceptie kan in het midden brengen, welke 
hem alleen en persoonlijk betreft; 

d. indien de schuldenaar zich in staat van faillissement bevindt; 
e. in geval van gerechtelijke borgtocht. 
 
 Artikel 1852 
 

De schuldeiser is niet verplicht de hoofdschuldenaar eerst uitte 
winnen, dan wanneer de borg op de eerste gerechtelijke tegen hem ge-
richte aanspraak zulks vordert. 
 
 Artikel 1853 
 

1. De borg die de uitwinning van de hoofdschuldenaar vordert, 
moet aan de schuldeiser de goederen van dezelve aanwijzen en de nodige 
penningen voorschieten om de uitwinning te bewerkstelligen. 

2. Hij kan geen aanwijzing doen van goederen waarover geschil in 
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rechten bestaat, noch van de zodanige welke voor de schuld zijn gehy-
pothekeerd, en waarvan de schuldenaar niet meer in het bezit is, noch 
eindelijk van goederen, buiten Aruba gelegen. 
 
 Artikel 1854 
 

Wanneer de borg, overeenkomstig artikel 1853, een aanwijzing van 
goederen gedaan en de nodige penningen tot de uitwinning geschoten 
heeft, is de schuldeiser ten belope der aangewezen goederen met op-
zicht tot de borg verantwoordelijk voor het onvermogen van de hoofd-
schuldenaar, hetwelk bij gebreke van vervolgingen daarna ontstaan is. 

 
 Artikel 1855 
 

Wanneer verscheidene personen zich tot borgen hebben gesteld voor 
dezelfde schuldenaar en voor dezelfde schuld, is ieder van hen voor de 
gehele schuld verbonden. 
 
 Artikel 1856 
 

1. Niettemin kan elk van hun, zo hij geen afstand heeft gedaan 
van het voorrecht van schuldsplitsing, op de eerste gerechtelijke aan-
spraak vorderen, dat de schuldeiser zijn schuldvordering alvorens ver-
dele en dezelve vermindere tot het aandeel van elke deugdelijk verbon-
den borg. 

2. Indien, ten tijde dat een der borgen de schuldsplitsing heeft 
doen uitspreken, een of meer medeborgen onvermogend zijn, is die borg 
naar evenredigheid van zijn aandeel gehouden voor de onvermogenden te 
voldoen; maar hij is niet aansprakelijk, indien derzelver onvermogen 
na de schuldsplitsing is opgekomen. 
 
 Artikel 1857 
  

Indien de schuldeiser zelf en vrijwillig zijn rechtsvordering 
verdeeld heeft, kan hij tegen die schuldsplitsing niet weder opkomen, 
al waren zelfs enige der borgen onvermogend voor de tijd dat hij de 
schuld verdeeld heeft. 
 
 DERDE AFDELING 
  

Van de gevolgen van borgtocht tussen de schuldenaar en de borg 
en tussen de borgen onderling 

  
 Artikel 1858 
  

1. De borg die betaald heeft, heeft zijn verhaal op de hoofd-
schuldenaar, ongeacht de vraag of de borgtocht met of zonder diens me-
deweten is gesteld. Dit verhaal heeft plaats ten aanzien van het door 
de borg betaalde en de kosten, alsmede van de wettelijke interesten 
daarover, verschuldigd op de voet van artikel 1267. 

2. Ten aanzien van die kosten heeft de borg slechts zijn verhaal, 
voor zover hij tijdig aan de hoofdschuldenaar heeft kennisgegeven van 
de tegen hem gerichte vervolgingen. 

3. De borg heeft ook verhaal tot vergoeding van kosten, schade en 
interesten, indien daartoe gronden zijn. 
 
 Artikel 1859 
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De borg die de schuld betaald heeft, treedt van rechtswege in al 
de rechten welke de schuldeiser tegen de schuldenaar gehad heeft. 
 
 Artikel 1860 
  

Indien verscheidene hoofdschuldenaars van dezelfde schuld ieder 
voor het geheel verbonden waren, heeft degene die zich voor allen tot 
borg gesteld heeft, op een ieder van hun zijn verhaal tot terugvorde-
ring van al hetgeen hij betaald heeft. 
 
 
 
 Artikel 1861 
  

1. De borg die eenmaal de schuld betaald heeft, heeft geen ver-
haal op de hoofdschuldenaar die voor de tweede ma Al betaald heeft, 
indien hij dezelve van de door hem gedane betaling geen kennis heeft 
gegeven; behoudens zijn actie tot terugvordering tegen de schuldeiser. 

2. Indien de borg betaald heeft, zonder daartoe in rechten te 
zijn aangesproken en zonder de hoofdschuldenaar daarvan te hebben ver-
wittigd, heeft hij op deze geen verhaal, ingeval de schuldenaar op het 
ogenblik der betaling gronden mocht hebben gehad om de schuld te doen 
vervallen verklaren; onverminderd de rechtsvordering van de borg tot 
terugvordering tegen de schuldeiser. 
 
 Artikel 1862 
 

De borg kan, zelfs voordat hij betaald heeft, de schuldenaar aan-
spreken om door dezelve schadeloosgesteld of van zijn verbintenis ont-
heven te worden: 
a. indien hij tot betaling in rechten vervolgd wordt; 
b. indien de schuldenaar zich verbonden heeft om hem binnen zekere 

tijd het ontslag van zijn borgtocht te bezorgen; 
c. indien de schuld opeisbaar is geworden door het verschijnen van de 

termijn op welke zij betaalbaar was gesteld; 
d. na verloop van tien jaren, indien de hoofdverbintenis geen bepaalde 

vervaltijd heeft; ten ware de hoofdverbintenis van die aard zij, 
dat zij niet voor een bepaalde tijd kan vervallen, zoals een voog-
dij. 

 
 Artikel 1863 
 

1. Indien verscheidene personen zich tot borgen hebben gesteld 
van dezelfde schuldenaar en ter zake van dezelfde schuld, heeft de 
borg die de schuld heeft voldaan, in het geval bij onderdeel a van ar-
tikel 1862 voorzien, als ook wanneer de schuldenaar is verklaard in 
staat van faillissement, zijn verhaal op de overige borgen, ieder voor 
zijn aandeel. 

2. De bepaling van het tweede lid van artikel 1310 is ten deze 
toepasselijk. 
 
 VIERDE AFDELING 
  
 Van het te niet gaan van borgtocht 
  
 Artikel 1864 
  

De verbintenis, uit borgtocht voortspruitende, gaat te niet door 
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dezelfde oorzaken waardoor de overige verbintenissen eindigen. 
 
 Artikel 1865 
 

De schuldvermenging welke plaats heeft tussen de persoon van de 
hoofdschuldenaar en die van de borg, wanneer de een erfgenaam wordt 
van de ander, vernietigt geenszins de rechtsvordering van de schuldei-
ser tegen degene die zich tot borg gesteld heeft van de borg. 
 
 Artikel 1866 
 

1. De borg kan zich tegen de schuldeiser van alle exceptiën be-
dienen, die aan de hoofdschuldenaar toekomen en tot de schuld zelf be-
horen. 

2. Maar hij kan geen exceptiën in het midden brengen, welke al-
leen de persoon van de schuldenaar betreffen. 
 
 Artikel 1867 
 

De borg is ontslagen, wanneer hij door toedoen van de schuldeiser 
niet meer treden kan in de rechten, hypotheken en voorrechten van die 
schuldeiser. 
 
 Artikel 1868 
 
 De vrijwillige aanneming van enig onroerend of ander goed, door 
de schuldeiser in betaling der hoofdschuld gedaan, ontslaat de borg, 
al ware het ook, dat hetzelve goed naderhand van de schuldeiser werd 
uitgewonnen. 
 
 Artikel 1869 
 

Een eenvoudig uitstel van betaling, door de schuldeiser aan de 
hoofdschuldenaar toegestaan, ontslaat de borg niet; doch deze kan in 
dat geval de schuldenaar vervolgen om hem tot betaling te noodzaken of 
om hem het ontslag van zijn borgtocht te bezorgen. 
 
 ACHTTIENDE TITEL 
  
 Van dading 
  
 Artikel 1870 
  

1. Dading is een overeenkomst waarbij partijen tegen over gave, 
belofte of terughouding van een zaak een aanhangig geding ten einde 
brengen, of een te voeren geding voorkomen. 

2. Deze overeenkomst is slechts van waarde, indien zij schrifte-
lijk is aangegaan. 
 
 
 Artikel 1871 
 

1. Om een dading te treffen moet men de bevoegdheid hebben om 
over de onderwerpen, in de dading begrepen, te kunnen beschikken. 

2. Voogden en curators kunnen geen dading treffen, dan zich ge-
dragende overeenkomstig de bepalingen van de Vijftiende en Zeventiende 
Titel van het Eerste Boek. 
 3. Openbare instellingen kunnen geen dading treffen, dan met in-
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achtneming der formaliteiten, voorgeschreven bij de verordeningen die 
haar betreffen. 
 
 Artikel 1872 
 

1. Men kan over de burgerlijke belangen die uit een strafbaar 
feit ontstaan, dading treffen. 

2. De dading belet geenszins de vervolging van het openbaar mi-
nisterie. 
 
 Artikel 1873 
 

Dadingen bepalen zich tot derzelver onderwerp; de daarbij gedane 
afstand van alle rechten, aktiën en vorderingen moet slechts verstaan 
worden, voor zover die betrekking hebben tot het verschil hetwelk tot 
de dading heeft aanleiding gegeven. 
 
 Artikel 1874 
 

Dadingen maken slechts een einde aan die verschillen, welke daar-
in begrepen zijn, hetzij partijen derzelver bedoeling in bijzondere of 
algemene bewoordingen bevat hebben hetzij men die bedoeling afleide 
als een noodzakelijk gevolg van hetgeen uitgedrukt is. 
 
 Artikel 1875 
 

Indien degene die een dading getroffen heeft over een recht het-
welk hem uit eigen hoofde toekwam, vervolgens een dergelijk recht van 
een ander verkrijgt, is hij met betrekking tot het nieuw bekomen recht 
aan de bevorens aangegane dading niet gehouden. 
 
 Artikel 1876 
 

Dadingen, door een der belanghebbenden aangegaan, verbinden de 
overige belanghebbenden niet en kunnen door hen niet worden ingeroe-
pen. 
 
 Artikel 1877 
 

1. Dadingen hebben tussen de partijen kracht van gewijsde in het 
hoogste ressort. 

2. Men kan tegen dezelve niet opkomen, hetzij uit hoofde van dwa-
ling in het recht hetzij uit hoofde van benadeling. 
 
 Artikel 1878 
 

1. Niettemin kan een dading vernietigd worden, wanneer er dwaling 
heeft plaats gehad omtrent de persoon of omtrent het onderwerp van het 
geschil. 

2. Zij kan vernietigd worden in al de gevallen waarin bedrog of 
geweld heeft plaats gehad. 
 
 Artikel 1879 
 

Insgelijks kan men de vernietiging van een dading vragen, wanneer 
dezelve ten gevolge van een dwaling in feiten is aangegaan ten aanzien 
van een titel die nietig was, behalve in het geval dat partijen uit-
drukkelijk over die nietigheid eer dading gesloten hebben. 
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 Artikel 1880 
 

Een dading, aangegaan op grond van stukken die naderhand zijn be-
vonden vals te zijn, is ten enenmale nietig. 
 
 Artikel 1881 
 

1. Een dading over een geschil waaraan reeds een einde is gemaakt 
door een vonnis hetwelk in kracht van gewijsde is gegaan, doch waarvan 
partijen of een derzelve geen kennis droegen, is nietig. 

2. Indien het vonnis waarvan partijen geen kennis droegen, aan 
enig beroep onderhevig was, is de dading van waarde. 
 
 Artikel 1882 
  

1. Indien partijen in het algemeen een dading hebben aangegaan 
over alle zaken welke zij met elkander uitstaande hebben, leveren de 
bescheiden die hun toen onbekend waren, doch naderhand ontdekt zijn, 
geen grond op tot vernietiging der dading, ten ware dezelve door toe-
doen van een der partijen mochten zijn achtergehouden. 

2. Maar de dading is nietig, indien dezelve slechts een enkele 
zaak tot onderwerp had, waarop door de naderhand ontdekte bescheiden 
gebleken mocht zijn, dat een der partijen geen het minste recht had. 
 
 Artikel 1883 
  

Een misslag van berekening, bij een dading begaan, moet hersteld 
worden. 
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 VIERDE BOEK 
  
 VAN BEWIJS EN VERJARING 
  
 EERSTE TITEL 
  
 Van bewijs in het algemeen 
  
 Artikel 1884 
  

Een iegelijk die beweert enig recht te hebben of zich op enig 
feit tot staving van zijn recht of tot tegenspraak van eens anders 
recht beroept, moet het bestaan van dat recht of van dat feit bewij-
zen. 
 
 Artikel 1885 
 

De bewijsmiddelen bestaan in: het schriftelijk bewijs; het bewijs 
door getuigen;  
- de vermoedens;  
- de bekentenis;  
- de eed. 

Alles met inachtneming der regelen bij de volgende titels voorge-
schreven. 
 
 TWEEDE TITEL 
  
 Van schriftelijk bewijs 
  
 Artikel 1886 
  

Schriftelijk bewijs geschiedt door authentieke of door onderhand-
se geschriften. 
 
 Artikel 1887 
 

Een authentieke akte is de zodanige, welke in de wettelijke vorm 
is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe 
bevoegd zijn ter plaatse alwaar zulks is geschied. 
 
 Artikel 1888 
 

Een akte welke, uit hoofde van onbevoegdheid of onbekwaamheid van 
de ambtenaar, of uit hoofde van een gebrek in de vorm, niet voor au-
thentiek kan worden gehouden, heeft echter kracht van een onderhands 
geschrift, indien dezelve door partijen ondertekend is. 
 
 
 Artikel 1889 
 

Een authentieke akte levert tussen partijen en derzelver erfgena-
men of rechtverkrijgenden een volledig bewijs op van hetgeen daarin 
vermeld staat. 
 
 Artikel 1890 
 

1. Een authentieke akte levert echter geen volledig bewijs op om-
trent hetgeen daarin als een bloot te kennen gegeven voorkomt, dan 
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voor zover het te kennen gegevene in een dadelijk verband staat met 
het onderwerp der akte. 

2. Indien hetgeen daarbij als een bloot te kennen gegeven voor-
komt niet in een dadelijk verband staat met het onderwerp der akte, 
kan hetzelve alleen dienen tot begin van schriftelijk bewijs. 
 
 Artikel 1891 
 

Indien een authentieke akte, van welke aard ook, van valsheid be-
ticht wordt, kan derzelver uitvoering worden geschorst overeenkomstig 
de  bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Aruba. 
 
 Artikel 1892 
 

Nadere overeenkomsten, aangegaan bij een afzonderlijke akte, in 
strijd met de oorspronkelijke, leveren alleen bewijs op tussen de par-
tijen die tot zodanige akte zijn toegetreden, en haar erfgenamen of 
rechthebbenden, doch zij kunnen niet tegen derden werken. 
 
 Artikel 1893 
 

Als onderhandse geschriften worden aangemerkt onderhands geteken-
de akten, brieven, registers, huiselijke papieren en andere geschrif-
ten, welke zonder tussenkomst van een openbare ambtenaar zijn opge-
maakt, of welke partijen, nadat haar daarvan voorlezing is gedaan, on-
dertekend hebben met een kruismerk waarvan de echtheid door een open-
bare ambtenaar is erkend. 
 
 Artikel 1894 
 

Een onderhands geschrift hetwelk erkend is door degene tegen wie 
men zich daarop beroept, of hetwelk op een wettige wijze voor erkend 
wordt gehouden, levert ten aanzien van de ondertekenaars en derzelver 
erfgenamen en rechtverkrijgenden hetzelfde volledig bewijs op als een 
authentieke akte en de bepaling van artikel 1890 is op gelijke wijze 
daarop toepasselijk. 
 
 Artikel 1895 
 

Hij tegen wie men zich op een onderhands geschrift beroept, is 
verplicht zijn schrift of zijn handtekening stellig te erkennen of te 
ontkennen; doch zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden kunnen volstaan 
met te verklaren, dat zij hetzelve niet erkennen als het schrift of de 
handtekening van degene wie zij vertegenwoordigen. 
 
 Artikel 1896 
  

Ingeval iemand zijn schrift of zijn handtekening ontkent of 
indien deszelfs erfgenamen of rechtverkrijgenden verklaren dezelve 
niet te erkennen, moet de rechter bevelen, dat de echtheid daarvan ge-
rechtelijk onderzocht worde. 
 
 Artikel 1897 
  

1. Onderhandse eenzijdige schuldverbintenissen tot voldoening van 
gereed geld of van een zaak welke op een bepaalde waarde kan worden 
gesteld, moeten geheel geschreven worden met de hand van degene die 
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dezelve ondertekend heeft, of ten minste moet daaronder, behalve de 
handtekening, met de hand des ondertekenaars geschreven worden een 
goedkeuring, houdende in voluitgeschreven letters de som of de hoe-
grootheid of de hoeveelheid der verschuldigde zaak. 

2. Bij gebreke hiervan kan de getekende akte, indien de verbinte-
nis wordt ontkend, slechts als een begin van schriftelijk bewijs wor-
den aangenomen. 

3. De bepalingen van dit artikel zijn niet toepasselijk op aande-
len in een obligatielening, mitsgaders op schuldverbintenissen door de 
schuldenaar in de uitoefening van zijn bedrijf aangegaan. 
 
 Artikel 1898 
  

Indien de som welke bij de akte zelf vermeld is, verschilt van 
die welke bij de goedkeuring uitgedrukt staat, wordt de verbintenis 
gerekend voor de minste som te zijn aangegaan, zelfs dan ook wanneer 
de akte, mitsgaders de goedkeuring, geheel en al door de hand van de-
gene die zich verbonden heeft, geschreven zijn; ten ware men kunne be-
wijzen, in welk van beide gedeelten van het stuk de misslag heeft 
plaats gehad. 
 
 Artikel 1899 
  

Onderhandse akten hebben ten aanzien harer dagtekening tegen der-
den geen kracht, dan van de dag dat zij zijn geregistreerd; of van de 
dag waarop degenen of een van degenen die dezelve ondertekend hebben, 
overleden zijn; of van die waarop derzelver bestaan bewezen wordt bij 
akten, door openbare ambtenaren opgemaakt; of wel van de dag waarop de 
derde tegen wie men zich van de akte bedient, derzelver bestaan 
schriftelijk heeft erkend. 
 
 Artikel 1900 
  

1. Registers en huiselijke papieren leveren geen bewijs op ten 
voordele van degene die dezelve geschreven heeft; zij strekken tot be-
wijs tegen hem: 
a. in al de gevallen waarin die stukken stellig melding maken 
   van een ontvangen betaling; 
b. wanneer zij uitdrukkelijk melding maken, dat de aantekening ge-

schied is om een gebrek in de titel aan te vullen ten behoeve van 
degene te wiens voordele zij een verbintenis aanduiden. 

2. In alle andere gevallen zal de rechter daarop zodanig acht-
slaan, als hij zal vermenen te behoren. 
 
 Artikel 1901 
 (vervallen) 
 
 Artikel 1902 
 

1. Aantekeningen door een schuldeiser gesteld op een titel die 
altijd in deszelfs bezit is gebleven, verdienen geloof, alhoewel de-
zelve door hem noch ondertekend noch gedagtekend zijn, wanneer het ge-
schrevene strekt tot bevrijding van de schuldenaar. 

2. Hetzelfde geldt omtrent aantekeningen welke de schuldeiser op 
het dubbel van een titel of op een kwijting gesteld heeft, mits dit 
dubbel of deze kwijting in het bezit van de schuldenaar zij. 
 
 Artikel 1903 
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De eigenaar van een titel kan daarvan te zijnen koste de vernieu-

wing vorderen, indien het schrift wegens ouderdom of enige andere re-
den onleesbaar wordt. 
 
 Artikel 1904 
 

Indien een titel gemeen is tussen verscheidene personen, is ieder 
derzelve bevoegd te vorderen, dat die op een derde plaats in bewaring 
worde gebracht, mitsgaders om daarvan te zijnen koste een afschrift of 
uittreksel te laten maken. 
 
 Artikel 1905 
 

In elke stand van een rechtsgeding kan een partij van de rechter 
verzoeken, dat haar wederpartij bevolen worde om de stukken over te 
leggen, die aan beide partijen gemeen zijn, de zaak in geschil betref-
fen en zich onder haar berusting bevinden. 
 Artikel 1906 
 

Kerfstokken, met hun dubbel overeenkomende, verdienen geloof tus-
sen degenen die gewoon zijn om de leverantiën welke zij in het Klein 
doen of ontvangen, op dusdanige manier te bewijzen. 
 
 Artikel 1907 
 

1. De kracht van een schriftelijk bewijs is in de oorspronkelijke 
akte gelegen. 

2. Wanneer de oorspronkelijke akte bestaat, verdienen de af-
schriften en de uittreksels slechts geloof, voor zover die overeen-
stemmen met het oorspronkelijke stuk, welks vertoning steeds kan ge-
vorderd worden. 
 
 Artikel 1908 
 

Wanneer de oorspronkelijke titel niet meer aanwezig is, leveren 
de afschriften bewijs op, met inachtneming der navolgende bepalingen: 
a. de grossen of eerst uitgegeven afschriften leveren hetzelfde bewijs 

op als de oorspronkelijke akte; hetzelfde geldt omtrent afschriften 
welke op rechterlijk gezag, in tegenwoordigheid van partijen, of 
deze partijen behoorlijk opgeroepen zijnde, zijn opgemaakt, gelijk 
mede omtrent de zodanige, welke opgemaakt zijn in tegenwoordigheid 
der partijen en met derzelver wederzijdse goedkeuring; 

b. de afschriften welke zonder tussenkomst van de rechter of buiten 
toe stemming van partijen en na de uitgifte der grossen of eerste 
afschriften volgens de minuut van de akte gemaakt zijn door de no-
taris voor wie die akte is verleden, of door een van zijn opvolgers 
of door ambtenaren welke in deze hun betrekking de minuten in bewa-
ring hebben een tot de uitgifte van afschriften bevoegd zijn, kun-
nen, ingeval de oorspronkelijke akte verloren is geraakt, door de 
rechter als volledig bewijs worden aangenomen; 

c. wanneer de afschriften die naar de minuut van een akte gemaakt 
zijn, niet vervaardigd zijn door de notaris voor wie de akte verle-
den is, of door een zijner opvolgers of door openbare ambtenaren 
die als zodanig de minuten onder hun berusting hebben, kunnen de-
zelve nimmer anders dan tot een begin van bewijs door geschrift 
verstrekken; 

d. authentieke afschriften van authentieke afschriften of van onder-
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handse akten kunnen, naar omstandigheden, een begin van schrifte-
lijk bewijs opleveren. 

 
 Artikel 1909 
  
 De overschrijving van een akte in de openbare registers kan al-
leenlijk tot een begin van bewijs door geschrift verstrekken. 
 
 Artikel 1910 
  
 Akten van erkentenis ontslaan van de verplichting om de oorspron-
kelijke titel te berde te brengen, mits daaruit genoegzaam van de in-
houd des titels blijke. 
 
 Artikel 1911 
  

1. Een akte waarbij een verbintenis tegen welke de wet een vorde-
ring tot nietigverklaring of tenietdoening toelaat, bevestigd of be-
krachtigd wordt, is slechts van waarde, indien zij melding maakt van 
de hoofdinhoud van deze verbintenis, alsmede van de redenen waarom de 
tenietdoening zoude kunnen gevraagd worden, en van het oogmerk om het 
gebrek waarop die vordering zoude berusten, te verbeteren. 

2. Bij gebrek van een akte van bevestiging of bekrachtiging is 
het voldoende, dat de verbintenis vrijwillig is ten uitvoer gebracht 
na het tijdstip waarop dezelve op een bestaanbare wijze had kunnen be-
vestigd of bekrachtigd worden. 

3. De bevestiging, bekrachtiging of vrijwillige nakoming van een 
verbintenis, in de vorm en op het tijdstip, door de wet vereist, ge-
daan, wordt gerekend voor een afstand der middelen en exceptiën, welke 
men anders tegen die akte zoude hebben kunnen in het midden brengen; 
onverminderd nochtans het recht van derden. 
 
 Artikel 1912 
 

Een schenker kan door geen akte van bevestiging de gebreken ver-
helpen van een schenking die nietig in de vorm is; dezelve schenking 
moet om geldig te zijn opnieuw in de wettige vorm worden gebracht. 
 
 Artikel 1913 
 

De bevestiging, bekrachtiging of vrijwillige nakoming van een 
schenking, door de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de schenker na 
deszelfs overlijden gedaan, versteekt dezelve van de bevoegdheid om 
zich op enig gebrek in de vorm te beroepen. 
 
 DERDE TITEL 
  
 Van bewijs door getuigen 
  
 Artikel 1914 
  

Het bewijs door getuigen wordt toegelaten in al de gevallen waar-
in hetzelve niet door de wet wordt uitgesloten. 
 
 Artikelen 1915 tot en met 1920 
 (vervallen) 

Artikel 1921 
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1. In de gevallen waarin bij wettelijke regeling schriftelijk be-
wijs gevorderd wordt, wordt niettemin, indien er een begin van bewijs 
door geschrifte aanwezig is, het bewijs door getuigen toegelaten, ten-
zij ander schriftelijk bewijs uitgesloten is. 

2. Men noemt begin van bewijs door geschrifte alle geschreven ak-
ten welke voortgekomen zijn van degene tegen wie de vordering gedaan 
wordt, of van degene die hij vertegenwoordigt, en welke de daadzaak 
waarop men zich beroept, waarschijnlijk maken. 
 
 Artikel 1922 
 (vervallen) 
 
 Artikel 1923 
 

Bij het bewijs door getuigen moeten de volgende bepalingen worden 
in acht genomen. 
 
 Artikel 1924 
 

De verklaring van een enkele getuige, zonder enig ander middel 
van bewijs, verdient in rechte geen geloof. 
 
 Artikel 1925 
 

Indien de afzonderlijke en op zich zelf staande getuigenissen van 
verscheidene personen omtrent verschillende feiten door haar samenloop 
en verband strekken tot staving van een bepaalde 
daadzaak, wordt het aan het oordeel des rechters overgelaten om aan 
die afzonderlijke getuigenissen zodanige kracht toe te kennen, als de 
omstandigheden dit mochten vereisen. 
 
 Artikel 1926 
 

1. Iedere getuigenis moet met reden van wetenschap bekleed zijn. 
2. Bijzondere meningen of gissingen, bij redenering opgemaakt, 

zijn geen getuigenissen. 
 
 Artikel 1927 
 

In de beoordeling der waarde van de getuigenis moet de rechter 
bijzonder acht geven op de onderlinge overeenkomst der getuigen, op de 
overeenstemming der getuigenissen met hetgeen van elders aangaande de 
zaak in het geding bekend is, op de beweegredenen welke de getuigen 
kunnen hebben gehad om de zaak op deze of gene wijze voor te dragen, 
op de levenswijze, de zeden en de stand der getuigen en in het alge-
meen op alles wat op derzelver meerdere of mindere geloofwaardigheid 
invloed zoude kunnen hebben. 
 
 Artikel 1928 
 

1. Alle personen, bekwaam om getuigen te zijn, zijn verplicht ge-
tuigenis in rechte af te leggen. 

2. Niettemin kunnen zich van het afleggen van getuigenis verscho-
nen: 
a. die aan een der partijen in de zijlinie bestaan in de tweede graad 

van bloedverwantschap of zwagerschap; 
b. die de echtgenoot van een der partijen bestaan in de rechte linie 

onbeperkt en in de zijlinie in de tweede graad; 
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c. al degenen die uit hoofde van hun stand, beroep of wettige betrek-
king tot geheimhouding verplicht zijn, doch alleen en bij uitslui-
ting nopens hetgeen waarvan de wetenschap aan hen als zodanig is 
toevertrouwd. 

 
 Artikel 1929 
 

1. Als onbekwaam om getuigen te zijn worden beschouwd en mogen 
niet worden gehoord, de bloed- en aanverwanten van een der partijen in 
de rechte linie en de echtgenoot, zelfs na een plaats gehad hebbende 
echtscheiding. 

2. Nochtans zullen bloed- en aanverwanten als zodanig niet onbe-
kwaam zijn: 
a. in zaken de burgerlijke staat van partijen betreffende; 
b. in zaken betreffende verzoeken tot het uitspreken of herroepen van 

adoptie;  
c. in zaken, betreffende onderhoud, krachtens het Eerste Boek ver-

schuldigd, daaronder begrepen, de in artikel 481 bedoelde vergoe-
ding; 

d. in zaken betreffende ouderlijke macht en voogdij. 
3. Het recht om zich van het afleggen van getuigenis te verscho-

nen komt, in de gedingen in het tweede lid bedoeld, de in artikel 
1928, tweede lid, onderdelen a en b, genoemde personen niet toe. 
 
 Artikel 1930 
  

De getuigen moeten volgens de wijze van hun godsdienstige gezind-
heid zweren of beloven, dat zij de waarheid zullen zeggen. 
 
 Artikel 1931 
  

1. Zij die de volle ouderdom van vijftien jaren niet hebben be-
reikt, mitsgaders zij die ter zake van onnozelheid, krankzinnigheid of 
razernij zijn onder curatele gesteld of hangende het geding op bevel 
des rechters zich bij voorraad in verzekerde bewaring bevinden, kunnen 
niet als getuigen worden toegelaten. 

2. Het staat echter aan de rechter vrij om zodanige minderjarigen 
of ook onder curatele gestelden, die bij tussenpozen het genot van hun 
verstandelijke vermogens bezitten, zonder eedsaflegging te horen, doch 
derzelver verklaringen zullen slechts als toelichting mogen worden 
aangemerkt. 

3. De rechter zal alzo geen geloof mogen slaan op hetgeen die on-
bevoegde personen verklaren te hebben gehoord, gezien, bijgewoond en 
ondervonden, al ware zulks met redenen van wetenschap bekleed, maar 
hun verklaringen alleen doen strekken om bekend te worden met en op 
het spoor te geraken van daadzaken welke door de gewone middelen nader 
kunnen worden bewezen. 
 
 Artikelen 1932 en 1933 
 (vervallen) 
  
 VIERDE TITEL 
  
 Van vermoedens 
  
 Artikel 1934 
  

1. Vermoedens zijn gevolgtrekkingen welke de wet of de rechter 
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uiteen bekende tot een onbekende daadzaak afleidt. 
2. Zij zijn van tweeërlei aard: wettelijke; en de zodanige welke 

niet op de wet zelf zijn gegrond. 
 
 Artikel 1935 
  

1. Wettelijke vermoedens zijn de zodanige welke uit kracht van 
een bijzondere wetsbepaling met zekere handelingen of met zekere daad-
zaken verbonden zijn. 

2. Van die aard zijn onder anderen: 
a. de handelingen welke de wet nietig verklaart, omdat zij, door haar 

aard en haar hoedanigheid alleen, vermoed worden gepleegd te zijn 
om een wetsbepaling te ontduiken, 

b. de gevallen waarin de wet verklaart, dat de eigendom of de bevrij-
ding van schuld uit zekere bepaalde omstandigheden wordt afgeleid;  

c. het gezag hetwelk de wet aan een rechterlijk gewijsde toekent; 
d. de kracht welke de wet aan de bekentenis van een der partijen of 

aan derzelver eed toekent. 
 
 Artikel 1936 
 

1. Het gezag van een gerechtelijk gewijsde strekt zich niet ver-
der uit dan tot het onderwerp van het vonnis. 

2. Om dat gezag te kunnen inroepen wordt vereist, dat de zaak 
welke gevorderd wordt, dezelfde zij, dat de eis op dezelfde oorzaak 
beruste en door en tegen dezelfde partijen in dezelfde betrekking ge-
daan zij. 
 
 Artikel 1937 
 

Een vonnis in kracht van gewijsde gegaan, waarbij iemand wegens 
enig feit tot straf is verwezen, zal in een burgerlijk geschil als een 
bewijs van dat feit worden aangenomen, behoudens tegenbewijs. 
 
 Artikel 1938 
 

Indien iemand van een aan hem ten laste gelegd feit is vrijge-
sproken, kan die vrijspraak bij de burgerlijke rechter niet worden in-
geroepen om een eis tot schadevergoeding af te weren. 
 
 Artikel 1939 
 

Vonnissen betrekkelijk de staat van personen gewezen tegen degene 
die wettiglijk bevoegd was om de eis tegen te spreken, zijn van kracht 
tegen elk en een iegelijk. 
 
 Artikel 1940 
 

1. Een wettelijk vermoeden ontslaat degene in wiens voordeel het-
zelve bestaat, van alle verdere bewijzen. 

2. Geen bewijs wordt tegen een wettelijk vermoeden toegelaten, 
ingeval de wet op grond van dit vermoeden zekere bepaalde handelingen 
nietig verklaart of de rechtsingang weigert; tenzij de wet zelf het 
tegenbewijs mocht hebben vrijgelaten en onverminderd hetgeen omtrent 
de gerechtelijke eed en de gerechtelijke bekentenis vastgesteld is. 
 
 Artikel 1941 
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Vermoedens welke niet op de wet zelf gegrond zijn, worden overge-
laten aan het oordeel en aan de voorzichtigheid van de rechter, die 
echter op geen ander let ten mag dan op die welke gewichtig, nauwkeu-
rig, bepaald en met elkander in overeenstemming zijn. Zodanige vermoe-
dens kunnen alleenlijk in aanmerking komen in de gevallen waarin de 
wet het bewijs door getuigen toelaat, en ook bijaldien uit hoofde van 
kwade trouw of bedrog tegen een handeling of akte wordt opgekomen. 
 
 VIJFDE TITEL 
  
 Van bekentenis 
  
 Artikel 1942 
  

De bekentenis welke aan een partij wordt tegengeworpen, is of ge-
rechtelijk of buiten rechte afgelegd. 
 Artikel 1943 
  

1. Een bekentenis mag niet gesplitst worden ten nadele van degene 
die dezelve heeft afgelegd. 

2. Het staat echter aan de rechter vrij om de bekentenis te 
splitsen, indien de schuldenaar daarbij tot zijn bevrijding daadzaken 
heeft aangevoerd, welker valsheid wordt bewezen. 
 
 Artikel 1944 
  

De gerechtelijke bekentenis levert een volledig bewijs op tegen 
degene die dezelve, hetzij in persoon hetzij bij een bijzondere daar-
toe gevolmachtigde, heeft afgelegd. 
 
 Artikel 1945 
  

1. De gerechtelijke bekentenis kan niet herroepen worden, ten wa-
re bewezen werd, dat dezelve een gevolg is geweest van een dwaling om-
trent daadzaken. 

2. Onder voorwendsel van een dwaling omtrent het recht kan dezel-
ve niet herroepen worden. 
 
 Artikel 1946 
  

Een mondelinge bekentenis, buiten rechte gedaan, kan niet worden 
ingeroepen dan in de gevallen waarin het bewijs door getuigen is toe-
gelaten. 
 
 Artikel 1947 
  

In het geval bij het slot van artikel 1946 voorzien, blijft het 
aan des rechters oordeel overgelaten, welke kracht aan een mondelinge 
bekentenis, buiten rechte gedaan, moet worden toegekend. 
 
 ZESDE TITEL 
  
 Van de gerechtelijke eed 
  
 Artikel 1948 
  

De gerechtelijke eed is van tweeërlei aard: 
a. die welke door de ene partij aan de andere wordt opgedragen om de 
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beslissing der zaak daarvan te doen afhangen; deze wordt genaamd 
beslissende eed; 

b. die welke door de rechter, ambtshalve, aan een der beide partijen 
wordt opgelegd. 

 
 
 Artikel 1949 
 

1. De beslissende eed kan worden opgedragen omtrent alle geschil-
len van welke aard ook, behalve degene waarover partijen geen dading 
zouden mogen treffen of waarin haar bekentenis niet zoude kunnen wor-
den in aanmerking genomen. 

2. Dezelve kan in elke stand van het rechtsgeding worden opgedra-
gen, zelfs dan wanneer geen ander middel hoegenaamd aanwezig is om de 
vordering of de exceptie, ten aanzien van welke de eed gevorderd 
wordt, te bewijzen. 
 
 Artikel 1950 
 

Die eed kan alleen worden opgedragen omtrent een daadzaak welke 
persoonlijk zoude zijn verricht door degene aan wiens eed de beslis-
sing wordt overgelaten. 
 
 Artikel 1951 
 

Hij aan wie de eed is opgedragen en die weigert dezelve af te 
leggen of terug te wijzen, of ook hij die de eed heeft opgedragen, 
doch aan wie dezelve is teruggewezen en die weigert de eed af te leg-
gen, moet in zijn vordering of exceptie in het ongelijk worden ge-
steld. 
 
 Artikel 1952 
 

Indien de daad omtrent welke de eed wordt opgedragen, niet is de 
daad van beide partijen, maar alleen van degene aan welker eed de be-
slissing wordt overgelaten, mag de eed niet worden teruggewezen. 
 
 Artikel 1953 
 

Geen eed kan worden opgedragen, teruggewezen of aangenomen worden 
dan door de partij zelf of door een daartoe bijzonder gevolmachtigde 
persoon. 
 
 Artikel 1954 
 

Die de eed heeft opgedragen of teruggewezen, kan die daad niet 
weder intrekken, indien de wederpartij zich bereid heeft verklaard die 
eed af te leggen. 
 
 Artikel 1955 
 

Wanneer hij aan wie de beslissende eed is opgedragen, of hij aan 
wiens eed de beslissing is teruggewezen, de eed heeft afgelegd, is de 
tegenpartij niet ontvankelijk om de valsheid daarvan te beweren.  
 Artikel 1956 
 

De afgelegde eed levert geen bewijs op dan alleen ten voordele of 
ten nadele van degene die dezelve opgedragen of teruggewezen heeft, en 
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van zijn erfgenamen of rechthebbenden. 
 
 Artikel 1957 
  

1. Niettemin wordt een schuldenaar aan wie de eed door een der 
hoofdelijke schuldeisers is opgedragen en die dezelve heeft afgelegd, 
daardoor niet verder bevrijd dan voor het aandeel van die schuldeiser. 

2. De eed, door de hoofdschuldenaar afgelegd, bevrijdt de borgen. 
 
 Artikel 1958 
  

De eed, door een der hoofdschuldenaren afgelegd, strekt ten voor-
dele der medeschuldenaren en die welke door de borg is afgelegd, 
strekt ten voordele van de hoofdschuldenaren, indien namelijk in deze 
beide gevallen de eed is opgedragen of teruggewezen geworden omtrent 
de schuld zelf en niet omtrent het hoofdelijke der verbintenis of van 
de borgtocht. 
 
 Artikel 1959 
  

De rechter kan ambtshalve aan een der partijen de eed opleggen, 
hetzij om daarvan de beslissing der zaak te doen afhangen hetzij om 
daardoor een toe te wijzen bedrag te bepalen. 
 
 Artikel 1960 
  

Hij kan dat slechts doen in de twee volgende gevallen: 
a. indien de vordering of exceptie niet volledig bewezen is; 
b. indien dezelve ook niet geheel van bewijs ontbloot is. 
 
 Artikel 1961 
  

1. De eed omtrent de waarde der gevorderde zaak kan door de rech-
ter aan de eiser niet worden opgelegd, dan wanneer het onmogelijk is 
om de waarde op een andere wijze te bepalen. 

2. Zelfs moet de rechter in dat geval de som bepalen, tot welker 
beloop de eiser op zijn eed zal geloofd worden. 
 
 Artikel 1962 
  

De eed, door de rechter aan een der partijen opgelegd, kan door 
deze niet aan de wederpartij worden teruggewezen. 
 
 
 Artikel 1963 
  

1. De eed moeten worden afgelegd voor de rechter die van het 
rechtsgeding kennis neemt. 

2. Indien een wettig beletsel het verschijnen voor de rechter, 
ter plaatse waar deze zijn gewone zittingen houdt, onuitvoerlijk 
maakt, kan de rechter in eerste aanleg tot het afnemen van de eed zich 
naar de woning of het verblijf van hem begeven, die de eed moet afleg-
gen; en kan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse 
Antillen en Aruba daartoe een eden machtigen. 
 
 Artikel 1964 
 

1. De eed moet persoonlijk worden afgelegd. 



 ************************* 
AB 1989 no. GT 100 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 21 april 2008 
 ************************* 
==================================================================== 
 

 
 353 

2. Om gewichtige redenen is het de rechter geoorloofd aan een 
partij toe te staan om de eed door een bijzondere bij authentieke akte 
daartoe gemachtigde te doen afleggen. 

3. De volmacht moet in zodanig geval de af te leggen eed omstan-
dig en nauwkeurig inhouden. 

4. Geen eed mag worden afgenomen dan in tegenwoordigheid der we-
derpartij of deze daartoe behoorlijk zijnde opgeroepen. 
 
 ZEVENDE TITEL 
  
 Van verjaring 
  
 EERSTE AFDELING 
  
 Van verjaring in het algemeen 
  
 Artikel 1965 
  

Verjaring is een middel om door het verloop van een zekere be-
paalde tijd en onder de voorwaarden bij de wet bepaald, iets te ver-
krijgen of van een verbintenis bevrijd te worden. 
 
 Artikel 1966 
 

Men kan vooraf geen afstand doen van de verjaring, maar men kan 
wel afstand doen van een verjaring welke reeds verkregen is. 
 
 Artikel 1967 
 

De afstand van verjaring geschiedt uitdrukkelijk of stilzwijgend. 
De stilzwijgende afstand wordt afgeleid uiteen daad welke doet vooron-
derstellen, dat men zijn verkregen recht heeft laten varen. 
 
 
 Artikel 1968 
 

Hij die niet mag vervreemden, mag geen afstand doen van een ver-
kregen verjaring. 
 
 Artikel 1969 
 

De rechter mag ambtshalve het middel van verjaring niet toepas-
sen. 
 
 Artikel 1970 
 

In elke staat van het geding kan men zich op verjaring beroepen, 
zelfs in hoger beroep. 
 
 Artikel 1971 
 

Schuldeisers of andere belanghebbenden kunnen opkomen tegen de 
afstand van verjaring door de schuldenaar, ter bedriegelijke verkor-
ting van hun rechten gedaan. 
 
 Artikel 1972 
 

Men kan door verjaring de eigendom niet verkrijgen van zaken die 
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buiten de handel zijn. 
 
 Artikel 1973 
 

Het Rijk, Aruba en de openbare gestichten zijn aan dezelfde ver-
jaringen onderworpen als bijzondere personen en kunnen daarvan op ge-
lijke wijze gebruik maken. 
 
 Artikel 1974 
 

Om door middel van verjaring de eigendom van een zaak te verkrij-
gen wordt vereist een voortdurend en onafgebroken, ongestoord, open-
baar en niet dubbelzinning bezit als eigenaar. 
 
 Artikel 1975 
 

Daden van geweld, van zuivere willekeur of van eenvoudig gedogen 
kunnen geen bezit teweegbrengen, dat de kracht heeft om een verjaring 
te doen geboren worden. 
 
 Artikel 1976 
 

De tegenwoordige bezitter die bewijst van ouds bezeten te hebben, 
wordt voorondersteld mede het bezit te hebben gehad gedurende de tijd 
die tussen beide verlopen is, onverminderd het tegenbewijs. 
 
 Artikel 1977 
 

Om de tot verjaring vereiste tijd te vervullen kan men bij zijn 
eigen bezit dat van de vorige bezitter van wie men de zaak verkregen 
heeft, voegen, op welke wijze men deze ook zij opgevolgd, hetzij onder 
een algemene of bijzondere titel hetzij om niet hetzij onder een be-
zwarende titel. 
 
 Artikel 1978 
 

1. Zij die voor een ander bezitten, mitsgaders hun erfgenamen, 
kunnen nimmer iets door verjaring verkrijgen, door welk tijdsverloop 
zulks ook zoude mogen wezen. 

2. Alzo kan een huurder, bewaarder, vruchtgebruiker en alle ande-
ren die het goed van de eigenaar ter bede onder zich hebben, hetzelve 
niet door verjaring verkrijgen. 
 
 Artikel 1979 
  

De personen, bij artikel 1978 vermeld, kunnen de eigendom 
door verjaring verkrijgen, indien de titel van hun bezit veranderd is 
hetzij uiteen oorzaak die van een derde afkomt, hetzij door hun tegen-
spraak tegen het recht van de eigenaar. 
 
 Artikel 1980 
  

Zij aan wie de huurders, bewaarders en andere bezitters ter bede 
het goed hebben overgedragen, bij een titel tot over gang van eigendom 
geschikt, kunnen dat goed door verjaring verkrijgen. 
 
 Artikel 1981 
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1. De verjaring wordt gerekend bij dagen en niet bij uren. 
2. Zij is verkregen, wanneer de laatste dag van de vereiste tijd 

verlopen is. 
 
 TWEEDE AFDELING 
  
 Van de verjaring, beschouwd als middel om iets te verkrijgen 
  
 Artikel 1982 
  

1. Die te goeder trouw en uit kracht van een wettige titel een 
onroerend goed, een rente of enige andere aan toonder niet betaalbare 
inschuld verkrijgt, bekomt daarvan de eigendom bij wege van verjaring 
door een bezit van twintig jaren. 

2. Die te goeder trouw het bezit heeft gedurende dertig jaren, 
verkrijgt de eigendom, zonder dat hij kan worden genoodzaakt zijn ti-
tel te tonen. 
 
 Artikel 1983 
  

Een rechtstitel die nietig is uit hoofde van een gebrek in de 
vorm, kan niet tot grondslag van een twintigjarige verjaring verstrek-
ken. 
 
 Artikel 1984 
  

De goede trouw wordt steeds voorondersteld en degene die zich op 
kwade trouw beroept, moet dezelve bewijzen. 
 
 Artikel 1985 
  

Het is voldoende, dat op het ogenblik der verkrijging de goede 
trouw bestond. 
 
 DERDE AFDELING 
  

Van de verjaring, beschouwd als middel om van een  
verplichting bevrijd te worden 

  
 Artikel 1986 
  

Alle rechtsvorderingen, zowel zakelijke als persoonlijke, verja-
ren door dertig jaren, zonder dat hij die zich op de verjaring be-
roept, verplicht zij enige titel aan te tonen of dat men hem enige ex-
ceptie, uit zijn kwade trouw ontleend, kunne tegenwerpen. 
 
 Artikel 1987 
 

De rechtsvordering van meesters en onderwijzers in kunsten en we-
tenschappen, wegens de leggen, welke zij bij de maand of voor korter 
tijd geven, die van herbergiers en tafelhouders, wegens het verschaf-
fen van woning en kost; die van arbeiders van wie het in geld vastge-
steld loon telkens na kortere tijdsruimte dan een kwartaal moet worden 
betaald, wegens de betaling van hun loon alsmede het bedrag der verho-
ging van het loon ingevolge artikel 1614q; verjaren door verloop van 
een jaar. 
 
 Artikel 1988 
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De rechtsvordering der arts en, heelmeesters en apothekers, we-

gens hun bezoeken, heelkundige diensten en geneesmiddelen; die van 
deurwaarders, wegens hun loon voor het betekenen van akten en het ten 
uitvoer brengen van de hun opgedragen werkzaamheden; die der kost-
schoolhouders wegens het kost- en school geld voor derzelve leerlin-
gen, en van andere meesters voor het loon van hun onderwijs; die van 
arbeiders met uitzondering van degenen, bedoeld bij artikel 1987, we-
gens de betaling van hun loon alsmede van het bedrag der verhoging van 
dat loon ingevolge artikel 1614q; verjaren door verloop van twee ja-
ren. 
 
 Artikel 1989 
 

1. De rechtsvordering der praktizijns tot de betaling van hun 
verdiensten en voorschotten verjaren door verloop van twee jaren, te 
rekenen van de dag dat het geding is uitgewezen of dat de partijen een 
schikking hebben getroffen of de volmacht op die praktizijns is inge-
trokken. 

2. Ten aanzien van onafgedane zaken kunnen zij geen voldoening 
vorderen van voorschotten en verdiensten, die meer dan tien jaren 
mochten ten achter zijn. 

3. De rechtsvordering der notarissen tot betaling van hun voor-
schotten en loon verjaart insgelijks door verloop van twee jaren, te 
rekenen van de dag waarop de akten zijn verleden. 

 
 Artikel 1990 
 

De rechtsvorderingen van: timmerlieden, metselaars en ander werk-
bazen, tot betaling van hun leverantiën en lonen; winkeliers tot beta-
ling van geleverde goederen; voor zover deze rechtsvorderingen betrek-
kelijk zijn tot werkzaamheden en levering en, welke niet voor het be-
roep van de schuldenaar hebben plaats gehad, verjaren door verloop van 
vijf jaren. 
 
 Artikel 1991 
 

1. De verjaring, in de artikelen 1987 tot en met 1990 vermeld, 
heeft plaats, ofschoon men met het doen van leverantiën, diensten en 
arbeid zij voortgegaan. 

2. Dezelve houdt slechts dan op te lopen, wanneer een schrifte-
lijke schuldbekentenis opgemaakt of de verjaring volgens de artikelen 
1998 en 1999 gestuit is. 
 
 Artikel 1992 
 

1. Niettemin kunnen degenen aan wie de verjaring, bij de artike-
len 1987 tot en met 1990 vermeld, wordt tegengeworpen, van hen die 
zich daarvan bedienen, de eed vorderen, dat de schuld werkelijk is be-
taald geworden. 

2. De eed kan opgelegd worden aan de weduwen en de erfgenamen of 
aan de voogden van laatstgemelden, indien zij minderjarig zijn, ten 
einde te verklaren, dat zij niet weten, dat de zaak verschuldigd is. 
 
 Artikel 1993 
 

1. De rechters en praktizijns zijn niet meer aansprakelijk wegens 
de afgifte der stukken na verloop van vijf jaren na de uitwijzing der 
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gedingen. 
2. Insgelijks zijn de deurwaarders ontheven van alle aansprake-

lijkheid dienaangaande na verloop van twee jaren, te rekenen sedert 
het uitvoeren van de last of het betekenen der akten waarmede zij be-
last waren. 
 
 Artikel 1994 
 

De interest en van altijddurende rent en of van lijfrenten; die 
van jaarwedden, tot onderhoud verstrekkende; de huurprijzen van huizen 
en van landgoederen; de interest en van geleende geldsommen en in het 
algemeen al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere vastge-
stelde termijnen, verjaren na verloop van vijf jaren. 
 
 Artikel 1995 
 

De verjaringen waarvan in de artikelen 1987 en volgende gehandeld 
wordt, lopen tegen de minderjarigen en tegen degenen die onder curate-
le staan; onverminderd hun verhaal op hun voogden of curators. 
 
 Artikel 1996 
 

1. Met betrekking tot roerende goederen, die noch in rent en be-
staan, noch in inschulden welke niet aan toonder betaalbaar zijn, 
geldt het bezit als volkomen titel. 

2. Niettemin kan degene die iets verloren heeft of aan wie iets 
ontvreemd is, gedurende drie jaren, te rekenen van de dag waarop het 
verlies of de ontvreemding heeft plaats gehad, het verlorene of ont-
vreemde als zijn eigendom terugvorderen van degene in wiens handen hij 
hetzelve vindt, behoudens het verhaal van de laatstgemelde op degene 
van wie hij het bezit bekomen heeft, en onverminderd de bepaling van 
artikel 633. 
 
 VIERDE AFDELING 
  
 Van de oorzaken die de verjaring stuiten 
  
 Artikel 1997 
  

De verjaring is gestuit, wanneer de bezitter gedurende meer dan 
een jaar van het genot der zaak beroofd is, hetzij door de vorige ei-
genaar hetzij zelfs door een derde. 
 Artikel 1998 
 

Zij wordt mede gestuit door aanmaning, oproeping ter terechtzit-
ting en elke daad van rechtsvervolging, alle in de vereiste vorm bete-
kend door een daartoe bevoegde ambtenaar, uit naam van de rechthebben-
de aan degene die men beletten wil de verjaring te verkrijgen. 
 
 Artikel 1999 
 

Ook de oproeping voor een onbevoegde rechter stuit de verjaring. 
 
 Artikel 2000 
 

Verjaring is echter niet gestuit, indien, hetzij de aanmaning of 
oproeping wordt ingetrokken of nietig verklaard hetzij de aanlegger 
van zijn eis afstand doet of dezelve wordt ontzegd hetzij de aanleg 
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uit hoofde van het tijdsverloop is vervallen verklaard. 
 
 Artikel 2001 
 

De erkentenis door woorden of door daden van het recht van dege-
nen tegen wie de verjaring loopt, door de bezitter of de schuldenaar 
gedaan, stuit alsmede de verjaring. 
 
 Artikel 2002 
 

1. De betekening, overeenkomstig artikel 1998, aan een der hoof-
delijke schuldenaars gedaan, of diens erkentenis, stuit de verjaring 
tegen al de overige, zelfs tegen hun erfgenamen. 

2. De betekening aan een der erfgenamen van een hoofdelijke 
schuldenaar gedaan of de erkentenis van die erfgenaam stuit de verja-
ring niet ten aanzien van de overige medeërfgenamen, zelfs niet in het 
geval van een hypothekaire schuld, ten ware de verbintenis ondeelbaar 
mocht zijn. 

3. Door deze betekening of erkentenis wordt de verjaring ten aan-
zien van de andere medeschuldenaren niet verder gestuit, dan voor zo-
veel het aandeel van die erfgenaam betreft. 

4. Om de verjaring der gehele schuld ten aanzien van de andere 
medeschuldenaren te stuiten, wordt vereist een betekening aan al de 
erfgenamen van de overleden schuldenaar, of een erkentenis door al die 
erfgenamen gedaan. 
 
 Artikel 2003 
  

De betekening aan de hoofdschuldenaar gedaan of deszelfs erkente-
nis stuit de verjaring tegen de borg. 
 
 
 Artikel 2004 
  

De stuiting der verjaring door een der hoofdelijke schuldeisers 
geldt voor alle hoofdelijke medeschuldeisers. 
 
 VIJFDE AFDELING 
  
 Van de oorzaken die de loop der verjaring schorsen 
  
 Artikel 2005 
  

De verjaring loopt tegen alle personen, behalve diegenen te wier 
behoeve de wet een uitzondering maakt. 
 
 Artikel 2006 
  

Verjaring kan niet beginnen noch voortgaan tegen minderjarigen en 
tegen degenen die onder curatele gesteld zijn, uitgezonderd in de ge-
vallen bij de wet bepaald. 
 
 Artikel 2007 
  

Verjaring heeft geen plaats tussen echtgenoten. 
 
 Artikel 2008 
 (vervallen) 
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 Artikel 2009 
 

Verjaring loopt niet: 
- met betrekking tot een inschuld welke van een voorwaarde afhangt, 

zolang die voorwaarde niet vervuld is; 
- met betrekking tot een rechtsgeding tot vrijwaring, zolang de uit-

winning geen plaats heeft gehad; 
- met betrekking tot een inschuld welke op een bepaalde dag vervalt, 

zolang die dag niet verschenen is. 
 
 Artikel 2010 
  
 1. Verjaring loopt niet tegen een erfgenaam die een nalatenschap 
onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard heeft, ten opzich-
te van zijn inschulden ten laste van die nalatenschap. 

2. Verjaring loopt tegen een onbeheerde nalatenschap, ofschoon 
dezelve van geen curator voorzien zij. 
 
 Artikel 2011 
  

Zij loopt insgelijks gedurende de tijd dat de erfgenaam zich 
beraadt. 
 
 Algemene bepaling 
  
 Artikel 2012 
 (vervallen) 
 
 Artikel 2013 
  

Deze landsverordening kan worden aangehaald als Burgerlijk Wet-
boek van Aruba. 
 


