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Intitulé

: LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 3.10
en 3.11 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba

Citeertitel: Geen
Vindplaats : AB 2000 no. 63 (inwtr. 2001 no. 138)
Wijzigingen: AB 2006 no. 11; AB 2009 no. 75
======================================================================
Titel 10 Verhaalsrecht op goederen
Afdeling 1 Algemene bepalingen
Artikel 276
Tenzij de wet of een overeenkomst anders bepaalt, kan een
schuldeiser zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar verhalen.
Artikel 277
1. Schuldeisers hebben onderling een gelijk recht om, na voldoening van de kosten van executie, uit de netto-opbrengst van de goederen van hun schuldenaar te worden voldaan naar evenredigheid van ieders vordering, behoudens de door de wet erkende redenen van voorrang.
2. Bij overeenkomst van een schuldeiser met de schuldenaar kan
worden bepaald dat zijn vordering jegens alle of bepaalde andere
schuldeisers een lagere rang neemt, dan de wet hem toekent.
Artikel 278
1. Voorrang vloeit voort uit pand, hypotheek en voorrecht en uit
de andere in de wet aangegeven gronden.
2. Voorrechten ontstaan alleen uit de wet. Zij rusten of op bepaalde goederen of op alle tot een vermogen behorende goederen.
Artikel 279
Pand en hypotheek gaan boven voorrecht, tenzij de wet anders bepaalt.
Artikel 280
Voorrechten op bepaalde goederen hebben voorrang boven die welke
op alle tot een vermogen behorende goederen rusten, tenzij de wet anders bepaalt.
Artikel 281
1. Onderscheiden voorrechten die op hetzelfde bepaalde goed rusten, hebben gelijke rang, tenzij de wet anders bepaalt.
2. De in artikel 288 genoemde voorrechten op alle goederen worden
uitgeoefend in de volgorde waarin de wet hen plaatst.
Artikel 282
Indien door een executie een ander beperkt recht dan pand of hypotheek vervalt, omdat het niet kan worden ingeroepen tegen een pand-
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of hypotheekhouder of een beslaglegger op het goed, wordt aan de beperkt gerechtigde uit de netto-opbrengst van het goed, met voorrang
onmiddellijk na de vorderingen van degenen tegen wie hij zijn recht
niet kan inroepen, ter zake van zijn schade een vergoeding uitgekeerd.
De vergoeding wordt gesteld op het bedrag van de waarde die het vervallen recht, zo het bij de executie in stand zou zijn gebleven, ten
tijde van de executie zou hebben gehad.
Afdeling 2 Bevoorrechte vorderingen op bepaalde goederen
Artikel 283
Een voorrecht op een bepaald goed strekt zich mede uit over vorderingen tot vergoedingen, die in de plaats van dat goed zijn getreden, waaronder begrepen vorderingen ter zake van waardevermindering
van het goed.
Artikel 284
1. Een vordering tot voldoening van kosten, tot behoud van een
goed gemaakt, is bevoorrecht op het goed dat aldus is behouden.
2. De schuldeiser kan de vordering op het goed verhalen, zonder
dat hem rechten van derden op dit goed kunnen worden tegengeworpen,
tenzij deze rechten na het maken van de kosten tot behoud zijn verkregen. Een na het maken van die kosten overeenkomstig artikel 237 gevestigd pandrecht kan slechts aan de schuldeiser worden tegengeworpen,
indien de zaak of het toonderpapier in de macht van de pandhouder of
een derde is gebracht. Een na het maken van die kosten overeenkomstig
artikel 90 verkregen recht kan slechts aan de schuldeiser worden tegengeworpen, indien tevens aan de eisen van het tweede lid van dat artikel is voldaan.
3. Het voorrecht heeft voorrang boven alle andere voorrechten,
tenzij de vorderingen waaraan deze andere voorrechten zijn verbonden,
na het maken van de kosten tot behoud zijn ontstaan.
Artikel 285
1. Hij die uit hoofde van een overeenkomst tot aanneming van werk
een vordering wegens bearbeiding van een zaak heeft, is deswege op die
zaak bevoorrecht, mits hij persoonlijk aan de uitvoering van in de
uitoefening van zijn bedrijf aangenomen werk pleegt deel te nemen, dan
wel een vennootschap of een rechtspersoon is, waarvan een of meer beherende vennoten of bestuurders dit plegen te doen. Het voorrecht vervalt na verloop van twee jaren sedert het ontstaan van de vordering.
2. Het voorrecht heeft voorrang boven een overeenkomstig artikel
237 op de zaak gevestigd pandrecht, tenzij dit recht eerst na het ontstaan van de bevoorrechte vordering is gevestigd en de zaak in de
macht van de pandhouder of een derde is gebracht.
Artikel 286
1. De door een appartementseigenaar of een vruchtgebruiker van
een appartementsrecht aan de gezamenlijke appartementseigenaars of de
vereniging van eigenaars verschuldigde, in het lopende of het voorafgaande kalenderjaar opeisbaar geworden bijdragen zijn bevoorrecht op
het appartementsrecht.
2. In geval van bewerking van een gebouw dat in appartementen is
verdeeld, rust het voorrecht van artikel 285 op ieder appartement voor
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het bedrag waarvoor de eigenaar van dat appartement aansprakelijk is.
3. Bij samenloop van het voorrecht van het eerste lid en dat van
artikel 285 heeft het laatstgenoemde voorrang.
Artikel 287
1. De vordering tot vergoeding van schade is bevoorrecht op de
vordering die de schuldenaar uit hoofde van verzekering van zijn aansprakelijkheid op de verzekeraar mocht hebben, voor zover deze vordering de verplichting tot vergoeding van deze schade betreft.
2. De schuldeiser kan zijn vordering op de vordering waarop het
voorrecht rust, verhalen, zonder dat hem rechten van derden op deze
laatste vordering kunnen worden tegengeworpen.
Afdeling 3 Bevoorrechte vorderingen op alle goederen
Artikel 288
De bevoorrechte vorderingen op alle goederen zijn de vorderingen
ter zake van:
a. de kosten van de aanvraag tot faillietverklaring, doch alleen ter
zake van het faillissement dat op de aanvraag is uitgesproken, alsmede van de kosten, door een schuldeiser gemaakt, ter verkrijging
van vereffening buiten faillissement;
b. de kosten van lijkbezorging, voor zover zij in overeenstemming zijn
met de stand en het fortuin van de overledene;
c. hetgeen een arbeider, een gewezen arbeider en hun nabestaanden ter
zake van reeds vervallen termijnen van pensioen van de werkgever te
vorderen hebben, voor zover de vordering niet ouder is dan een
jaar;
d. hetgeen waarop een arbeider, niet zijnde een bestuurder van de
rechtspersoon bij wie hij in dienst is, een gewezen arbeider en hun
nabestaanden ter zake van in de toekomst tot uitkering komende termijnen van toegezegd pensioen jegens de werkgever recht hebben;
e. al hetgeen een arbeider over het lopende en het voorafgaande kalenderjaar in geld op grond van de arbeidsovereenkomst van zijn werkgever te vorderen heeft, alsmede de bedragen, door de werkgever aan
de arbeider in verband met de beëindiging van de dienstbetrekking
verschuldigd uit hoofde van de bepalingen van dit wetboek, betreffende de arbeidsovereenkomst.
Afdeling 4 Retentierecht
Artikel 290
Retentierecht is de bevoegdheid die in de bij dit wetboek of een
andere landsverordening aangegeven gevallen aan een schuldeiser toekomt om de nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak aan
zijn schuldenaar op te schorten, totdat de vordering wordt voldaan.
Artikel 291
1. De schuldeiser kan het retentierecht mede inroepen tegen derden die een recht op de zaak hebben verkregen, nadat zijn vordering
was ontstaan en de zaak in zijn macht was gekomen.
2. Hij kan het retentierecht ook inroepen tegen derden met een
ouder recht, indien zijn vordering voortspruit uit een overeenkomst
die de schuldenaar bevoegd was met betrekking tot de zaak aan te gaan,
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of hij geen reden had om aan de bevoegdheid van de schuldenaar te
twijfelen.
Artikel 292
De schuldeiser kan zijn vordering op de zaak verhalen met voorrang boven allen tegen wie het retentierecht kan worden uitgeoefend.
Artikel 293
Het retentierecht kan mede worden uitgeoefend voor de kosten die
de schuldeiser heeft moeten maken ter zake van de zorg die hij krachtens de wet ten aanzien van de zaak in acht moet nemen.
Artikel 294
Het retentierecht eindigt, doordat de zaak in de macht komt van
de schuldenaar of de rechthebbende, tenzij de schuldeiser haar weer
uit hoofde van dezelfde rechtsverhouding onder zich krijgt.
Artikel 295
Raakt de zaak uit de macht van de schuldeiser, dan kan hij haar
opeisen onder dezelfde voorwaarden als een eigenaar.
Titel 11 Rechtsvorderingen
Artikel 296
1. Tenzij uit de wet, uit de aard der verplichting of uit een
rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht
is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op
vordering van de gerechtigde, veroordeeld.
2. Hij die onder een voorwaarde of een tijdsbepaling tot iets is
gehouden, kan onder die voorwaarde of tijdsbepaling worden veroordeeld.
Artikel 297
Indien een prestatie door tenuitvoerlegging van een executoriale
titel wordt afgedwongen, heeft dit dezelfde rechtsgevolgen als die van
een vrijwillige nakoming van de uit die titel blijkende verplichting
tot die prestatie.
Artikel 298
Vervolgen twee of meer schuldeisers ten aanzien van één goed met
elkaar botsende rechten op levering, dan gaat in hun onderlinge verhouding het oudste recht op levering voor, tenzij uit de wet, uit de
aard van hun rechten of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid
anders voortvloeit.
Artikel 299
1. Wanneer iemand niet verricht, waartoe hij is gehouden, kan de
rechter hem jegens wie de verplichting bestaat, op diens vordering
machtigen om zelf datgene te bewerken, waartoe nakoming zou hebben geleid.
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2. Op gelijke wijze kan hij jegens wie een ander tot een nalaten
is gehouden, worden gemachtigd om hetgeen in strijd met die verplichting is verricht, teniet te doen.
3. De kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering der machtiging, komen ten laste van hem die zijn verplichting niet is nagekomen.
De uitspraak waarbij de machtiging wordt verleend, kan tevens de voldoening van deze kosten op vertoon van de daartoe nodige, in de uitspraak te vermelden, bescheiden gelasten.
Artikel 300
1. Is iemand jegens een ander gehouden een rechtshandeling te
verrichten, dan kan, tenzij de aard van de rechtshandeling zich hiertegen verzet, de rechter op vordering van de gerechtigde bepalen dat
zijn uitspraak dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van degene die tot de rechtshandeling gehouden is, of dat een
door hem aan te wijzen vertegenwoordiger de handeling zal verrichten.
Wijst de rechter een vertegenwoordiger aan, dan kan hij bepalen dat de
door deze te verrichten handeling zijn goedkeuring behoeft.
2. Is de opgeroepene gehouden om te zamen met de eiser een akte
op te maken, dan kan de rechter bepalen dat zijn uitspraak in de
plaats van de akte of een deel daarvan zal treden.
Artikel 301
1. Een uitspraak waarvan de rechter heeft bepaald dat zij in de
plaats treedt van een tot levering van een registergoed bestemde akte
of van een deel van een zodanige akte, kan slechts in de openbare registers worden ingeschreven, indien zij is betekend aan degene die tot
de levering werd veroordeeld, en:
a. in kracht van gewijsde is gegaan, of
b. uitvoerbaar bij voorraad is en een termijn van veertien dagen of
zoveel korter of langer, als in de uitspraak is bepaald, sedert de
betekening van de uitspraak is verstreken.
2. In afwijking van artikel 84 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering van Aruba begint verzettermijn na een veroordeling bij
verstek te lopen vanaf de betekening van het vonnis aan de veroordeelde, ook als de betekening niet aan hem in persoon geschiedt.
3. Indien de werking van een uitspraak als bedoeld in het eerste
lid, door de rechter aan een voorwaarde is gebonden, weigert de bewaarder de inschrijving van die uitspraak, indien niet tevens een notariële verklaring of een authentiek afschrift daarvan wordt overgelegd, waaruit van de vervulling van de voorwaarde blijkt.
Artikel 302
Op vordering van een bij een rechtsverhouding onmiddellijk betrokken persoon spreekt de rechter omtrent die rechtsverhouding een
verklaring van recht uit.
Artikel 303
Zonder voldoende belang komt niemand een rechtsvordering toe.
Artikel 304
Een rechtsvordering kan niet van het recht tot welks bescherming
zij dient, worden gescheiden.
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Artikel 305
De in de voorgaande artikelen van deze titel aan de rechter toegekende bevoegdheden komen mede aan scheidsmannen toe, tenzij partijen
anders zijn overeengekomen.
Artikel 305a
1. Een stichting of een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging kan een rechtsvordering instellen die strekt tot bescherming van
gelijksoortige belangen van andere personen, voor zover zij deze belangen ingevolge haar statuten behartigt.
2. Een rechtspersoon als bedoeld in het eerste lid, is niet ontvankelijk, indien hij in de gegeven omstandigheden onvoldoende heeft
getracht het gevorderde door het voeren van overleg met de opgeroepene
te bereiken.
3. Een rechtsvordering als bedoeld in het eerste lid, kan niet
strekken tot schadevergoeding te voldoen in geld.
4. Een gedraging kan niet ten grondslag worden gelegd aan een
rechtsvordering als bedoeld in het eerste lid, voor zover degene die
door deze gedraging wordt getroffen, daartegen bezwaar maakt.
5. Een rechterlijke uitspraak heeft geen gevolg ten aanzien van
een persoon tot bescherming van wiens belang de rechtsvordering
strekt, en die zich verzet tegen werking van de uitspraak ten opzichte
van hem, tenzij de aard van de uitspraak meebrengt dat de werking niet
slechts ten opzichte van deze persoon kan worden uitgesloten.
Artikel 305b
1. Een publiekrechtelijke rechtspersoon kan een rechtsvordering
instellen, die strekt tot bescherming van de belangen van andere personen, voor zover hem de behartiging van deze belangen is toevertrouwd.
2. Artikel 305a, tweede tot en met vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 306
Indien de wet niet anders bepaalt, verjaart een rechtsvordering
door verloop van 20 jaren.
Artikel 307
1. Een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis uit overeenkomst tot een geven of een doen verjaart door verloop van 5 jaren
na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.
2. In geval van een verbintenis tot nakoming na onbepaalde tijd
loopt de in het eerste lid bedoelde termijn pas van de aanvang van de
dag, volgende op die waartegen de schuldeiser heeft meegedeeld tot opeising over te gaan, en verjaart de in het eerste lid bedoelde rechtsvordering in elk geval door verloop van 20 jaren na de aanvang van de
dag, volgende op die waartegen de opeising, zo nodig na opzegging door
de schuldeiser, op zijn vroegst mogelijk was.
Artikel 308
Rechtsvorderingen tot betaling van renten van geldsommen, lijf6
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renten, dividenden, huren en voorts alles wat bij het jaar of een kortere termijn moet worden betaald, verjaren door verloop van vijf jaren
na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.
Artikel 309
Een rechtsvordering uit onverschuldigde betaling verjaart door
verloop van 5 jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop
de schuldeiser zowel met het bestaan van zijn vordering als met de
persoon van de ontvanger is bekend geworden, en in ieder geval 20 jaren, nadat de vordering is ontstaan.
Artikel 310
1. Een rechtsvordering tot vergoeding van schade of tot betaling
van een bedongen boete verjaart door verloop van 5 jaren na de aanvang
van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade
of de opeisbaarheid van de boete als met de daarvoor aansprakelijke
persoon bekend is geworden, en in ieder geval door verloop van 20 jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt of de boete
opeisbaar is geworden.
2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder gebeurtenis
verstaan een plotseling optredend feit, een voortdurend feit of een
opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak. Bestaat de gebeurtenis
uit een voortdurend feit, dan begint de termijn van 20 jaren te lopen,
nadat dit feit is opgehouden te bestaan. Bestaat de gebeurtenis uit
een opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak, dan begint deze termijn te lopen na het laatste feit.
3. Indien de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, een
misdrijf oplevert als bedoeld in de artikelen 248 tot en met 254, 256
tot en met 259 en 286a van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB
1991 no. GT 50), en is gepleegd ten aanzien van een minderjarige, is
de verjaringstermijn van 5 jaren, bedoeld in het eerste lid, niet van
toepassing. In dat geval vangt de verjaringstermijn van 20 jaren aan
op de dag waarop de minderjarige de leeftijd van achttien bereikt.
Artikel 310a
Een rechtsvordering tot teruggave van een gestolen cultuurgoed
dat een integrerend deel vormde van een als zodanig aangewezen monument of van een archeologische vindplaats, of dat deel uitmaakte van
een openbare collectie als bedoeld in het op 24 juni 1995 te Rome tot
stand gekomen Verdrag inzake gestolen of onrechtmatig uitgevoerde cultuurgoederen (Trb. 1996 no. 227), verjaart door verloop van vijf jaren
na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de plaats waar de
zaak zich bevindt en de identiteit van de bezitter of houder zijn bekend geworden, en in ieder geval door verloop van vijfenzeventig jaren
na de aanvang van de dag, volgende op die van de diefstal.
Artikel 311
1. Een rechtsvordering tot ontbinding van een overeenkomst op
grond van een tekortkoming in de nakoming daarvan of tot herstel van
een tekortkoming verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang
van de dag, volgende op die waarop de schuldeiser met de tekortkoming
bekend is geworden, en in ieder geval 20 jaren, nadat de tekortkoming
is ontstaan.
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2. Een rechtsvordering tot ongedaanmaking als bedoeld in artikel
271 van Boek 6, verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van
de dag, volgende op die waarop de overeenkomst is ontbonden.
Artikel 312
Rechtsvorderingen ter zake van een tekortkoming in de nakoming,
alsmede die tot betaling van wettelijke of bedongen rente en die tot
afgifte van vruchten verjaren, behoudens stuiting of verlenging, niet
later dan de rechtsvordering tot nakoming van de hoofdverplichting of,
zo de tekortkoming vatbaar is voor herstel, de rechtsvordering tot
herstel van de tekortkoming.
Artikel 313
Indien de wet niet anders bepaalt, begint de termijn van verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verplichting om te
geven of te doen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de
onmiddellijke nakoming kan worden gevorderd.
Artikel 314
1. De termijn van verjaring van een rechtsvordering tot opheffing
van een onrechtmatige toestand begint met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de onmiddellijke opheffing van die toestand gevorderd kan worden.
2. De termijn van verjaring van een rechtsvordering tot beëindiging van het bezit van een niet-rechthebbende begint met de aanvang
van de dag, volgende op die waarop een niet-rechthebbende bezitter is
geworden of de onmiddellijke opheffing gevorderd kan worden van de
toestand waarvan diens bezit de voortzetting vormt.
Artikel 315
De termijn van verjaring van een rechtsvordering tot opeising van
een nalatenschap begint met de aanvang van de dag, volgende op die van
het overlijden van de erflater.
Artikel 316
1. De verjaring van een rechtsvordering wordt gestuit door het
instellen van een eis, alsmede door iedere andere daad van rechtsvervolging van de zijde van de gerechtigde die in de vereiste vorm geschiedt.
2. Leidt een ingestelde eis niet tot toewijzing, dan is de verjaring slechts gestuit, indien binnen zes maanden nadat het geding door
het in kracht van gewijsde gaan van een uitspraak of op andere wijze
is geëindigd, een nieuwe eis wordt ingesteld en deze alsnog tot toewijzing leidt. Wordt een daad van rechtsvervolging ingetrokken, dan
stuit zij de verjaring niet.
3. De verjaring van een rechtsvordering wordt ook gestuit door
een handeling, strekkende tot verkrijging van een bindend advies, mits
van die handeling met bekwame spoed mededeling wordt gedaan aan de wederpartij en zij tot verkrijging van een bindend advies leidt. Is dit
laatste niet het geval, dan is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 317
1. De verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis wordt gestuit door een schriftelijke aanmaning of door een
schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig
zijn recht op nakoming voorbehoudt.
2. De verjaring van andere rechtsvorderingen wordt gestuit door
een schriftelijke aanmaning, indien deze binnen zes maanden wordt gevolgd door een stuitingshandeling als omschreven in artikel 316.
Artikel 318
Erkenning van het recht tot welks bescherming een rechtsvordering
dient, stuit de verjaring van de rechtsvordering tegen hem die het
recht erkent.
Artikel 319
1. Door stuiting van de verjaring van een rechtsvordering, anders
dan door het instellen van een eis die door toewijzing wordt gevolgd,
begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen met de aanvang van de
volgende dag. Is een bindend advies gevraagd en verkregen, dan begint
de nieuwe verjaringstermijn te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop het bindend advies is uitgebracht.
2. De nieuwe verjaringstermijn is gelijk aan de oorspronkelijke,
doch niet langer dan vijf jaren. Niettemin treedt de verjaring in geen
geval op een eerder tijdstip in dan die waarop ook de oorspronkelijke
termijn zonder stuiting zou zijn verstreken.
Artikel 320
Indien een verjaringstermijn zou aflopen tijdens het bestaan van
een verlengingsgrond of binnen zes maanden na het verdwijnen van een
zodanige grond, loopt de termijn voort, totdat zes maanden na het verdwijnen van die grond zijn verstreken.
Artikel 321
1. Een grond voor verlenging van de verjaring bestaat tussen:
a. niet van tafel en bed gescheiden echtgenoten;
b. een wettelijke vertegenwoordiger en de onbekwame die hij vertegenwoordigt;
c. een bewindvoerder en de rechthebbende voor wie hij het bewind
voert, ter zake van vorderingen die dit bewind betreffen;
d. rechtspersonen en hun bestuurders;
e. een beneficiair aanvaarde nalatenschap en een erfgenaam;
f. de schuldeiser en zijn schuldenaar die opzettelijk het bestaan van
de schuld of de opeisbaarheid daarvan verborgen houdt.
2. De in het eerste lid, onderdelen b en c, genoemde gronden voor
verlenging duren voort, totdat de eindrekening van de wettelijke vertegenwoordiger of de bewindvoerder is gesloten.
Artikel 322
1. De rechter mag niet ambtshalve het middel van verjaring toepassen.
2. Afstand van verjaring geschiedt door een verklaring van hem
die de verjaring kan inroepen.
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3. Voordat de verjaring voltooid is, kan geen afstand van verjaring worden gedaan.
Artikel 323
1. Door voltooiing van de verjaring van de rechtsvordering tot
nakoming van een verbintenis gaan de pand- of hypotheekrechten die tot
zekerheid daarvan strekken, teniet.
2. Nochtans verhindert de verjaring niet dat het pandrecht op het
verbonden goed wordt uitgeoefend, indien dit bestaat in een roerende
zaak of een recht aan toonder of order en deze zaak of het toonder- of
orderpapier in de macht van de pandhouder of een derde is gebracht.
3. De rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis tot zekerheid waarvan een hypotheek strekt, verjaart niet, voordat 20 jaren
zijn verstreken na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de
hypotheek aan de verbintenis is verbonden.
Artikel 324
1. De bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van een rechterlijke of
arbitrale uitspraak verjaart door verloop van 20 jaren na de aanvang
van de dag, volgende op die van de uitspraak, of, indien voor tenuitvoerlegging daarvan vereisten zijn gesteld, waarvan de vervulling niet
afhankelijk is van de wil van degene die de uitspraak heeft verkregen,
na de aanvang van de dag, volgende op die waarop deze vereisten zijn
vervuld.
2. Wordt, vóórdat de verjaring is voltooid, door een der partijen
ter aantasting van de ten uitvoer te leggen veroordeling een rechtsmiddel of een eis ingesteld, dan begint de termijn eerst met de aanvang van de dag, volgende op die waarop het geding daarover is geëindigd.
3. De verjaringstermijn bedraagt vijf jaren, wat betreft hetgeen
ingevolge de uitspraak bij het jaar of kortere termijn moet worden betaald.
4. Wat betreft renten, boeten, dwangsommen en andere bijkomende
veroordelingen, treedt de verjaring, behoudens stuiting of verlenging,
niet later in dan de verjaring van de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling.
Artikel 325
1. Op de verjaring, bedoeld in artikel 324, zijn de artikelen 319
tot en met 323 van overeenkomstige toepassing.
2. De verjaring, bedoeld in artikel 324, wordt gestuit door:
a. betekening van de uitspraak of schriftelijke aanmaning;
b. erkenning van de in de uitspraak vastgestelde verplichting;
c. iedere daad van tenuitvoerlegging, mits daarvan binnen de door de
wet voorgeschreven tijd of, bij gebreke van zodanig voorschrift,
met bekwame spoed mededeling aan de wederpartij wordt gedaan.
Artikel 326
Buiten het vermogensrecht vinden de bepalingen van deze titel
overeenkomstige toepassing, voor zover de aard van de betrokken
rechtsverhouding zich daartegen niet verzet.
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