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In het nader gewijzigd voorstel van wet (stuk nr. 15) moeten de 
volgende verbeteringen worden aangebracht: 

Op de volgende plaatsen moet een komma worden geplaatst: 
a. in artikel 178, tweede lid, na «vrij». 
b. in artikel 180 na «afgeweken». 
c. in artikel 182, derde lid, na «plaats». 
d. in artikel 184a, eerste lid, na «is». 
e. in artikel 197 na «verschijnen». 
f. in artikel 202, derde lid, na «die verklaring». 
g. in artikel 212, eerste lid, na «over te gaan», 
h. in artikel 218, tweede lid, na «ingelicht». 
i. in artikel 226 na «over te gaan». 
j . in artikel 228, derde lid, na «opgemaakt» en na «verklaring». 
k. in artikel 843b, eerste lid, na «verloren». 
I. in artikel 1721, eerste lid, na «zijn». 
m. in artikel V, onderdeel A, na «tweede lid». 
n. in artikel V, onderdeel N, na «vierde lid». 

II 

Op de volgende plaatsen moet de komma vervallen: 
a. in artikel 184a, eerste lid, na «akte». 
b. in artikel 185a, tweede lid, na «akte». 
c. in artikel 186 na «vonnis». 
d. in artikel 187 na «dienen». 
e. in artikel 207, eerste lid, na «zaak». 
f. in artikel 207a, tweede lid, na «partij». 
g. in artikel 212, eerste lid, na «termijn», 
h. in artikel 212, tweede lid, na «rechter», 
i. in artikel 214 na «verkrijgen». 
j . in artikel 21 7, derde lid, na «termijn» en na «terechtzitting». 
k. in artikel 220, eerste lid, na «bezichtigen». 
I. in artikel 228, derde lid, na «griffier» en na «weigering». 
m. in artikel 843a, eerste lid, na «akte». 
n. in artikel 843b, eerste lid, na «degene» en na «geschrift». 
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III 

In artikel 184, tweede lid, moet «betreffende» worden vervangen door: 
desbetreffende. 

IV 

In artikel 199, eerste lid, moet «bepaalde» worden vervangen door: 
bepaalden. 

V 

In artikel 205 moet «tengevolge» worden vervangen door: ten gevolge,. 

VI 

In artikel 198, tweede lid, moet «dag, uur en plaats» worden vervangen 
door: de plaats, de dag en het uur. 

VII 

In artikel 210, eerste lid, moet «de dag, het uur en de plaats,» worden 
vervangen door: de plaats, de dag en het uur. 

VIM 

In artikel 215 moet «een der partijen» worden vervangen door: één der 
partijen. 
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