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In het wetsontwerp worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. In het intitulé wordt tussen de woorden «van» en «bepalingen» 
ingevoegd: de. 

B. Onderdeel D van artikel I wordt gelezen: 

D. Artikel 4 onder 6° wordt gelezen: 
Ten aanzien van de gezamenlijke erfgenamen van een overledene, 

zonder vermelding van hun namen en woonplaatsen: 
a. aan de laatste woonplaats van de overledene, mits aldaar nog de 

overlevende echtgenoot, een broer, een zuster of een nabestaande in de 
rechte lijn woont, of 

b. aan de persoon of de woonplaats van een executeur-testamentair, 
van een ten tijde van het overlijden fungerend curator of bewindvoerder, 
of, indien bij de dagvaarding hoger beroep of beroep in cassatie wordt 
ingesteld, aan het kantoor van de advocaat of, indien een procureur is 
opgetreden, van de procureur, bij wie de overledene in de vorige instantie 
laatstelijk woonplaats heeft gekozen, of 

c. aan de persoon of de woonplaats van één der erfgenamen, mits 
binnen een jaar na het overlijden, in welk geval de dagvaarding tevens 
moet worden aangekondigd in een landelijk dagblad of een dagblad 
verschijnend in een streek waar de laatste woonplaats van de overledene 
was; een en ander onverminderd de mogelijkheid van betekening aan 
ieder der erfgenamen afzonderlijk op de gewone wijze. 

C. In onderdeel E van artikel I worden de volgende wijzigingen aange-
bracht: 

1. In het tweede lid wordt in plaats van de woorden «welke niet op naam 
staan en waarvan de eigenaren uit dien hoofde onbekend zijn» 
gelezen: die niet bij name bekend zijn. 

2. In het vierde lid wordt na «terwijl» ingevoegd: een uittreksel van. 

D. Na onderdeel H van artikel I wordt, onder wijziging van onderdeel I in 
J, een nieuw onderdeel I ingevoegd, luidende: 
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I. Artikel 4 onder 12°, zoals dit komt te luiden op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van de paragrafen A-D van artikel 18 van de Leegstandwet, 
Stb. 1981, 337, wordt als volgt gelezen: 

Ten aanzien van hen die verblijven in een gebouwd onroerend goed of 
gedeelte daarvan, indien het exploit een vordering tot ontruiming daarvan 
betreft door anderen dan gebruikers of gewezen gebruikers krachtens een 
persoonlijk of zakelijk recht, zonder dat de naam en de woonplaats van 
degenen voor wie het exploit bestemd is, alsmede de persoon aan wie 
afschrift wordt gelaten, worden vermeld, op de wijze als vermeld in artikel 
2, met dien verstande dat voor «aan de woonplaats» in het eerste lid van 
dat artikel wordt gelezen: ter plaatse, en dat degenen voor wie het exploit 
bestemd is, daarin en op de envelop waarin een afschrift wordt achtergelaten 
of terpost bezorgd, worden aangeduid alszij die verblijven in het betreffende 
onroerend goed of gedeelte daarvan. Voorts wordt een uittreksel van het 
exploit ten spoedigste bekend gemaakt in een landelijk dagblad of in een 
dagblad verschijnend in de streek waarin het onroerend goed gelegen is 
onder vermelding van naam en adres van de deurwaarder of van de 
advocaat van wie afschrift van het exploit verkregen kan worden. 

E. Na onderdeel I van artikel I wordt, onder wijziging van de onderdelen 
J-L in L-N, een nieuw onderdeel K ingevoegd, luidende: 

K. Artikel 126, vierde lid, wordt gelezen: 
Indien houders van aandelen in geldleningen of maatschappijen die niet 

bij name bekend zijn, in rechte worden opgeroepen, eveneens voor de 
rechter van de woonplaats van de eiser. 

F. In onderdeel L (was onderdeel J) van artikel I wordt in de eerste zin 
van artikel 343, eerste lid, in plaats van de woorden «aan het kantoor van 
de procureur, bij wie degene voor wie de dagvaarding bestemd is geacht 
kan worden in eerste aanleg laatstelijk woonplaats te hebben gekozen» 
gelezen: aan het kantoor van de advocaat of, indien een procureur is 
opgetreden, van de procureur, bij wie degene voor wie de dagvaarding 
bestemd is in eerste aanleg laatstelijk woonplaats heeft gekozen. 

In de laatste zin wordt in plaats van «Deze procureur» gelezen: Deze 
advocaat of procureur. 

G. In onderdeel M (was onderdeel K) van artikel I wordt in plaats van de 
woorden «geacht kan worden in de vorige instantie laatstelijk woonplaats 
te hebben gekozen» gelezen: in de vorige instantie laatstelijk woonplaats 
heeft gekozen. 

H. In het in artikel IV voorgestelde artikel 153 lid 5 van de Algemene wet 
inzake de douane en de accijnzen wordt tussen de woorden «Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering» en «het eerste en tweede lid» ingevoegd: 
uitsluitend. 

I. Artikel VII wordt als volgt gelezen: 
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. 

Bij koninklijk besluit kan een ander tijdstip worden vastgesteld waarop 
onderdeel I van artikel I in werking treedt. 

De minister van Justitie, 
F. Korhals Altes 
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