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16593 Invoeringswet Boeken 3-6 nieuw B.W. eerste gedeelte 
bevattende wijzigingen van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie 
en de Faillissementswet 

Nr. 9 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 29 augustus 1982 

HOOFDSTUK I. WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING 

ARTIKEL II 

Na de verwijzing van artikel 125k wordt ingevoegd: 
In artikel 125w worden de woorden «het onroerend goed» vervangen 

door: de onroerende zaak. 

ARTIKEL V 

In artikel 456 lid 1 worden de woorden «waarop een recht van een ander 
rust» vervangen door: ten aanzien waarvan een ander een recht geldend 
kan maken. 

In artikel 474c lid 8 eerste zin worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
Het woord «vervreemding» wordt vervangen door: levering. Het woord 

«inlevering» wordt vervangen door: afgifte. 
De woorden «of afgifte van zodanig bewijs aan de verkrijger» en «teneinde 

levering door betekening mogelijk te maken» vervallen. 

In artikel 474h lid 2, tweede zin, wordt het woord «inlevering» vervangen 
door: afgifte. 

In artikel 475a lid 3 wordt de punt aan het slot vervangen door: , in welk 
geval het beslag geldig is binnen de grenzen, bepaald in het eerste lid van 
artikel 1638g van het Burgerlijk Wetboek. 

In artikel 479k vervalt het bij de nota van wijziging van 10 juni 1982 
toegevoegde cijfer 1. Het woord «schuleisers» wordt vervangen door: 
schuldeisers. 
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ARTIKEL VI 

De bij de nota van wijziging van 10 juni 1982 in artikel 616 aangebrachte 
wijziging vervalt. 

Aan artikel 616 lid 2 wordt een nieuwe zin toegevoegd, luidende: 
Gaat het om een uitspraak van een gerechtshof in eerste aanleg, dan 

wordt de vordering ingesteld voor de president van de rechtbank die naar 
de gewone regels in eerste aanleg bevoegd zou zijn. 

ARTIKEL VIII 

In artikel 720, tweede zin, worden de woorden «artikel 475a, tweede lid» 
vervangen door: artikel 475a, vierde lid. 

HOOFDSTUK III. WIJZIGING VAN DE FAILLISSEMENTSWET 

ARTIKEL III 

In Artikel 43, eerste lid, onder 6° worden de woorden «ten behoeve van» 
vervangen door: jegens. 

ARTIKEL V 

De in de nota van wijzigingen van 10 juni 1982 onder B aangebrachte 
wijziging wordt gelezen: 

B. Artikel 63a lid 3, tweede zin, wordt gelezen: 
Degene die de termijn heeft gesteld, kan opnieuw een redelijke termijn 

stellen. 

De Minister van Justitie, 
J. de Ruiter 
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