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Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van 
Aruba en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba in 
verband met de reparatie van een aantal omissies die daarin terecht zijn 
gekomen en het aanbrengen van een aantal technische wijzigingen 
(reparatie BWA en Rv)   

 
 
 Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
Landsverordening tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba en het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba in verband met de reparatie van een aantal 
omissies die daarin terecht zijn gekomen en het aanbrengen van een aantal technische 
wijzigingen (reparatie BWA en Rv), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende 
berichten. 
 
1. Het onderhavige ontwerp strekt tot herstel van een aantal omissies die in het 
Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA) en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Aruba (Rv) zijn geslopen, alsmede tot het aanbrengen van enkele technische 
wijzigingen in beide wetboeken.1 
 
2. De Raad onderschrijft de strekking van de in het ontwerp opgenomen voorstellen, 

maar maakt een aantal technische opmerkingen. 

3.  Voorgesteld artikel I, onderdeel B, ten 3º, bevat een verschrijving die 
gecorrigeerd dient te worden. Het betreft het cijfer ‘4’ achter de aanduiding ‘vierde 
lid’. Geadviseerd wordt om dit getal te verwijderen. 
 
4. In artikel I, onderdeel C, van het ontwerp wordt voorgesteld om aan de 
opsomming van verkrijging van goederen onder algemene titel, zoals opgenomen in 

                                                                 
1 Considerans jo. MvT, p. 1. 
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artikel 3:80 tweede lid, van het BWA, toe te voegen: ‘de verkrijging onder algemene 
titel krachtens artikel 7:834, eerste lid, van het BWA’.2  

 

Aanbevolen wordt om uit oogpunt van de leesbaarheid de voorgestelde 
toevoeging (‘en door verkrijging onder algemene titel krachtens artikel 834, eerste lid, 
van Boek 7’) te herformuleren. Gedacht kan worden aan de volgende formulering: ‘en 
door opvolging in het vermogen van een ontbonden vennootschap krachtens artikel 834, 
eerste lid, van Boek 7’. 

 
5. Ten slotte constateert de Raad een verschrijving in voorgesteld artikel II. Voor 
zover hier van belang wordt daarin voorgesteld om de beroepstermijn in artikel 429, 
tweede lid, van de Rv aan te passen. Dit moet echter – in overeenstemming met de 
toelichting – artikel 429n, tweede lid, van de Rv zijn.3 
 

In de marge van de toelichting zijn enkele voorstellen tot redactionele 
verbetering opgenomen. 
 

De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en inhoud van het ontwerp 
verenigen en geeft u in overweging het aan de Staten aan te bieden, nadat aan het 
vorenstaande aandacht zal zijn geschonken. 
 
 
 
De Secretaris,      De plv. Voorzitter, 
 
 
 
_________________     _____________ 
mr. A. Braamskamp     mr. D.G. Kock 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
2 Artikel 7:834, eerste lid, van het BWA bepaalt – voor zover hier van belang – dat door omzetting van een 
openbare vennootschap in een NV, AVV of VBA: (1) deze vennootschap wordt ontbonden; (2) het vermogen 
van de ontbonden vennootschap onder algemene titel overgaat op de nieuwe rechtspersoon; en (3) 
vereffening niet plaatsvindt. 
3 MvT, p. 2. 


