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Volgens het overgangsrecht blijven de oude regels 
gelden als voor de datum van inwerkingtreding de 
executie is aangezegd.

De belangrijkste wijzigingen/aanvullingen zijn de 
volgende:

1. Wijziging artikel 516 lid 1 Rv
De aankondiging moet plaatsvinden op een of meer al-
gemeen toegankelijke websites. 

2. Wijziging artikel 517 Rv
Veilingvoorwaarden moeten worden vastgesteld met in-
achtneming van hetgeen is bepaald in de artikelen 519, 
524a en 525 lid 4 Rv. In de veilingvoorwaarden moeten 
zijn opgenomen de wijze van verkoop, de kostenverde-
ling en de  overgang van het risico. 
De veilingvoorwaarden moeten worden geplaatst op de 
website waarop ook de veiling wordt aangekondigd. 
De termijn van 8 dagen voor het mededelen en toezen-
den van de veilingvoorwaarden aan de belanghebben-
den en het plaatsen van de veilingvoorwaarden gaat naar 
30 dagen.

3. Toevoeging artikel 519 Rv
Naast de traditionele executieveiling (zaal) en de inmid-
dels ook al gangbare hybride executieveiling (zaal + in-
ternet) is nu ook definitief geregeld de mogelijkheid van 
executieveiling louter per internet.

4. Toevoeging artikel 524a Rv 
Kostenverdeling bij executieveiling van woningen.
Aan de koper mogen geen andere kosten of heffingen in 
rekening worden gebracht dan de overdrachtsbelasting 
en de omzetbelasting, het honorarium van de notaris, 
het kadastraal recht, de kosten van de kadastrale recher-
che en de kosten van ontruiming. Deze kostenverdeling 
dient in de veilingvoorwaarden en op de website bekend 
gemaakt te worden.

5. Wijziging artikel 525 lid 3 Rv
Waar de koper tot op heden alleen de geëxecuteerde 
tot ontruiming kan dwingen, kan hij met deze wijziging 
naast de geëxecuteerde ook degene die zich op het mo-
ment van de inschrijving van het proces verbaal van toe-
wijzing zonder recht in de verkochte zaak bevindt en als 
zodanig niet bekend was op grond van het proces ver-
baal tot ontruiming dwingen. ( kraker e.d.).

6. Toevoeging artikel 525 lid 4 Rv
Het risico gaat pas over op de koper nadat de akte van 
proces verbaal van toewijzing is ingeschreven (eigen-
domsovergang). Let op: deze regeling geldt niet voor 
onderhandse executieverkoop. Mogelijk zal in de bijzon-
dere veilingvoorwaarden daarbij aansluiting worden ge-
zocht.

7. Wijziging artikel 547 lid 2 Rv
Wijze van onderhands bieden mag ook via email.

8. Wijziging artikel 3:264 BW (huurbeding)
De hypotheekhouder is verplicht bij executoriale verkoop 
van een woning het huurbeding in te roepen, behoudens 
in de wet omschreven uitzonderingsgevallen. Bij de on-
derhandse executie geldt deze verplichting overigens 
niet.

9. Toevoeging artikel 3:267a BW
Het bezichtigingsbeding wordt geïntroduceerd. 
Hiermee kan de eigenaar gedwongen worden om een 
bezichtiging mogelijk te maken, desnoods met behulp 
van de sterke arm.

10. Wijziging artikel 268 BW
Nieuw is dat het verzoek tot onderhandse executiever-
koop ook door een notaris kan worden ingediend en dat 
ook een beslaglegger de mogelijkheid krijgt tot het in-
dienen van een verzoekschrift tot goedkeuring van een 
onderhandse verkoop. 

De Eerste Kamer heeft eind 2014 ingestemd met het wetsvoorstel 
33484 tot verbetering van de executieveilingen van onroerende zaken. 
Hierdoor zullen de procedures rond veilingen beter gewaarborgd 
worden en de kosten voor een koper van een woning inzichtelijker zijn. 
Doordat de wetswijzigingen per 1 januari 2015 in werking zijn getreden, 
zullen de veilingvoorwaarden en alle procedures aangepast moeten 
worden. Deze nieuwe wet geldt niet voor teboekgestelde schepen en 
luchtvaartuigen alsmede roerende zaken. Daarvoor blijven de bestaande 
regelingen ongewijzigd.
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