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17725 Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 Nieuw Burgerlijk 
Wetboek, zesde gedeelte, bevattende de aanpassing 
van de Boeken 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek 

Nr. 11 DERDE NOTA VAN WIJZIGING 

Ontvangen 13 september 1985 

Artikel II van het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

A. Na de wijziging voorgesteld in artikel 28 wordt ingevoegd: 
De derde en vierde zin van lid 6 van artikel 29 worden vervangen door: 
Volgt op deze aanmaning de betaling binnen de gestelde termijn niet, 

dan vaardigt de Kamer een dwangbevel uit, dat wordt executoir verklaard 
door de president van de rechtbank van het arrondissement waar de 
Kamer haar zetel heeft, en dan een executoriale titel oplevert, die met 
toepassing van de voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering kan worden tenuitvoergelegd. De aanmaning en incasso geschie-
den op kosten van de schuldenaar. 

B. Na de wijziging voorgesteld in artikel 289 lid 6, tweede zin, wordt 
ingevoegd: 

De derde en vierde zin van dat artikellid worden vervangen door: 
Volgt op deze aanmaning de betaling binnen de gestelde termijn niet, 

dan vaardigt de Kamer een dwangbevel uit, dat wordt executoir verklaard 
door de president van de rechtbank van het arrondissement waar de 
Kamer haar zetel heeft, en dan een executoriale titei oplevert, die met 
toepassing van de voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering kan worden tenuitvoergelegd. De aanmaning en incasso geschie-
den op kosten van de schuldenaar. 

Toelichting 

In artikel V van het onlangs ingediende achtste gedeelte van het ontwerp 
van de Invoeringswet nieuwB.W.,w.o. 19077, wordtonder meer voorgesteld 
de tweede en derde zin in artikel 26 tweede lid van de Handelsregisterwet 
te wijzigen, zulks ter aanpassing aan de nieuwe regeling omtrent de 
executie volgens het eerste gedeelte van dat wetsontwerp ter aanpassing 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (w.o. 16 593). Op deze 
zinnen zijn indertijd de derde en vierde zin van lid 6 van de artikelen 29 en 
289 inzake het verenigings-, resp. stichtingenregister afgestemd. Nu artikel 
26 Handelsregisterwet wordt aangepast, behoeven ook de artikelen 29 en 
289 Boek 2 een gelijke aanpassing. Daarbij verdient opmerking dat artikel 
26 Handelsregisterwet nog iets zal worden gewijzigd, in die zin dat de 
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aanmaning en incasso op kosten van de schuldenaar geschieden. Onder de 
kosten van incasso zijn de kosten van betekening van het dwangbevel 
reeds begrepen. In het onderhavige voorstel is hiermee al rekening 
gehouden. 

De Ministervan Justitie, 
c. Korthals Altes 
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