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I. Artikel I van het gewijzigd ontwerp wordt als volgt gewijzigd. 
1. Het tweede lid van artikel 176 komt te luiden: 
Feiten of omstandigheden van algemene bekendheid alsmede ervarings-

regels mogen door de rechter aan zijn beslissing ten grondslag worden 
gelegd, ongeacht of zij zijn gesteld, en behoeven geen bewijs. 

2. Het tweede lid van artikel 181 komt te luiden: 
Een gerechtelijke erkentenis kan slechts worden herroepen, indien 

aannemelijk is dat zij door een dwaling of niet in vrijheid is afgelegd. 

3. In het eerste lid van artikel 182 wordt de passage: «de artikelen 
187, 187a, 188, 189, derde lid, 189a, 194-197, 198, eerste lid en derde lid, 199, 
202-205 en 215-221» vervangen door de navolgende passage: 

de artikelen 187, 187a, 188, 189, 189a, 194-197, 198, eerste en derde lid, 
201, derde en vierde lid, 202, 203-205, 207a en 215-221. 

4. Aan het tweede lid van artikel 189 wordt een tweede zin toegevoegd, 
luidende: 

Plaats, dag en uur van het getuigenverhoor kunnen ook bij latere be-
schikking door de rechter worden vastgesteld. 

5. In artikel 190 wordt de passage: «te bepalen dadelijk na afloop van het 
verhoor der voor het bewijs gehoorde getuigen hetzij» vervangen door de 
navolgende passage: 

te bepalen dadelijk na afloop van het verhoor der voor het bewijs 
gehoorde getuigen of op een later tijdstip, tenzij. 

6. Aan artikel 215 wordt de navolgende zin toegevoegd: 
De griffier zendt afschrift van het vonnis of deze beschikking aan de 

benoemde deskundigen. 

7. Artikel 217 wordt als volgt gewijzigd: 
Aan het tweede lid wordt een derde zin toegevoegd, luidende: 
Aan partijen aan wie ingevolge de wet rechtsbijstand aan on- en minver-

mogenden een toevoeging is verleend of ten aanzien van wie ingevolge 
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artikel 18 van de Wet tarieven in burgerlijke zaken het vast recht gedeeltelijk 
in debet is gesteld, wordt geen voorschot opgelegd. 

Aan het vijfde lid wordt de volgende zin toegevoegd: 
Indien een partij schriftelijk opmerkingen aan de deskundigen doet 

toekomen, verstrekt hij daarvan terstond afschrift aan de wederpartij. 

8. De derde zin van artikel 218 komt te luiden: 
De griffier zendt aan partijen afschrift van het schriftelijk bericht. 

9. Het derde lid van artikel 219 komt te luiden: 
Voorzover ten gevolge van het bepaalde in artikel 217, tweede lid, derde 

zin, het tweede lid van dit artikel niet kan worden toegepast, bepaalt de 
griffier het bedrag waarop de deskundigen aanspraak hebben ten laste van 
's Rijks kas. Hangende de procedure wordt het ten laste van 's Rijks kas 
betaalde bedrag voorlopig in debet gesteld. 

10. In het eerste lid van artikel 228 wordt na: «dan wel» ingevoegd: 
vertegenwoordigd. 

11. Met vernummering van de overige onderdelen, wordt Artikel V van 
het gewijzigd ontwerp als volgt gewijzigd: 

1. Na onderdeel B worden, met vernummering van de overige onderdelen, 
twee nieuwe onderdelen C en D ingevoegd, luidend als volgt: 

C. Artikel 57b wordt als volgt gewijzigd: 
In het eerste lid wordt na «alsmede» ingevoegd: het met toepassing van 

het derde lid van artikel 219 voorlopig in debet gestelde bedrag betreffende 
de schadeloosstelling en het loon van deskundigen benevens. 

In het tweede lid wordt in de tweede zin na «verschotten» ingevoegd: het 
in het eerste lid genoemde bedrag betreffende de schadeloosstelling en het 
loon van deskundigen. 

D. Er wordt een nieuw artikel 57c ingevoegd, luidend als volgt: 
Indien de partij ten aanzien van wie, met toepassing van het derde lid 

van artikel 219, het bedrag van de schadeloosstelling en het loon van 
deskundigen voorlopig in debet zijn gesteld, in de kosten van het geding 
wordt verwezen, zal de rechter haar ambtshalve veroordelen om dit bedrag 
aan de griffier te voldoen. Het derde lid van artikel 57b is van overeenkom-
stige toepassing. 

Onderdelen M en N van het gewijzigd ontwerp van wet vervallen. 

III. De tweede zin van Artikel VII komt te luiden: 
Echter blijft het oude recht van toepassing in alle lopende gedingen 

waarin reeds een beslissende of aanvullende eed is opgedragen, een 
getuigenverhoor of deskundigenonderzoek is bevolen waaraan nog geen 
uitvoering is gegeven, dan wel een valsheids- of echtheidsonderzoek is 
bevolen. 

IV. Artikel IX komt als volgt te luiden: 

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, 
met dien verstande dat voor de inwerkingtreding van de eerste zin van het 
derde lid van artikel 182 een afzonderlijk tijdstip kan worden bepaald. 
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