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16 593 Invoeringswet Boeken 3-6 Nieuw B.W. eerste gedeelte, 
bevatten de wijziging van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie 
en de Faillissementswet 

LIJST VAN CORRECTIES VAN TECHNISCHE OF REDACTIONELE AARD 

In artikel 429c lid 3 Rv. is «artikel 12, 
eerste en tweede lid» vervangen door: 
artikel 12, tweede en derde l id. 

In artikel 429c lid 4 Rv. is «bevoegd 
van het sterfhuis» vervangen door: 
van het sterfhuis bevoegd. 

In artikel 328 lid 3 Rv. zijn de woor-
den «ter rolle» ingevoegd. 

In artikel 438a Rv. zijn de woorden 
«hoger beroep» ingevoegd. 

In artikel 459 Rv. zijn de woorden 
«vier weken na afloop van» inge-
voegd. 

In artikel 475 lid 2 Rv. zijn de woor-
den «Aan de derde beslagene zal af-
schrift worden gelaten» vervangen 
door: De deurwaarder laat aan de der-
de beslagene afschrift. 

In artikel 513a Rv. is «Het beslag» 
vervangen door: De inschrijving van 
het beslag. 

Aan artikel 547 lid 1 Rv. zijn toege-
voegd de woorden: aan de hypotheek-
gever. 

Aan artikel 677 lid 1 Rv. zijn de woor-
den «tevens de verdeling vaststelt» 
vervangen door: de vaststelling van 
de verdeling aan zich houdt. 

LIJST VAN WIJZIGINGEN IN DE MEMORIE VAN TOELICHTING 

Op blz. 15, slot eerste alinea, stond 
in plaats van «gehandhaafd» oor-
spronkelijk: opgenomen. 

Op blz. 45, slot eerste alinea, zijn de 
woorden «in een meer beknopte re-
dactie dezelfde regels als thans opge-
nomen» een vervanging van: spelling 
en taalgebruik gemoderniseerd. 

Op blz. 52, eerste zin van de eerste 
alinea, zijn de woorden «als bedoeld in 
artikel 475 lid 1, dat wi l zeggen zaken 
die onder de derde berusten» een ver-
vanging van: die niet aan de derde. 

Op blz. 79 zijn de slotwoorden van 
de laatste zin («en aan pasaangewas-
sen land») geschrapt. 

Op blz. 88 is de toelichting op artikel 
540 Rv. nieuw vanaf de woorden «met 
dien verstande». 

Op blz. 102 is na de eerste zin van de 
tweede alinea een nieuwe zin inge-
voegd. 

Op blz. 107 is aan het slot van de 
tweede alinea een verwijzing naar de 
memorie van antwoord en de nota van 
wijzigingen betreffende het ontwerp 
scheidingsprocesrecht toegevoegd. 

Op blz. 132 zijn in de eerste zin inge-
voegd de woorden «wat voor het ge-
val van bewaring uit hoofde van schuld-
eisersverzuim reeds is bepaald in» en 
luidde het vervolg oorspronkelijk «dat 
daarnaast kan worden gemist». 

Op blz. 144 is de toelichting op arti-
kel 38 F. ingevoegd. 

Op blz. 147 is de laatste zin van de 
toelichting op artikel 51 lid 2 F. nieuw 
vanaf «zodat». 

Op blz. 160 is de toelichting opart i -
kel 237 F. ingevoegd. 
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