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Vergaderjaar 1986-1987 

19976 Wijziging van de civiele kantongerechtsprocedure 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van Wet tot 
wijziging van de civiele kantongerechtsprocedure. 

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsvoorstel vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

's-Gravenhage, 19 mei 1987 Beatrix 

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de 

voorschriften in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering betreffende 
de wijze van procederen in burgerlijke zaken voor de kantonrechter te 
wijzigen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd: 
A. De Tweede Titel van het Eerste Boek wordt vervangen door de 

volgende bepalingen: 

TWEEDE TITEL 

Bijzondere bepalingen betreffende de wijze van procederen voor de 
kantonrechter 
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Artikel 97 

1. Op het rechtsgeding bij de kantonrechter zijn de artikelen 126, 
eerste tot en met vijftiende en zeventiende tot en met negentiende lid, 
150 tot en met 159, 176 tot en met 233 en 250 tot en met 288 van 
overeenkomstige toepassing, voor zover in deze titel niet anders wordt 
bepaald. 

2. Op het rechtsgeding bij de kantonrechter zijn de artikelen 68, 75 tot 
en met 79, 83, 84 en 89a niet van toepassing. 

Artikel 98 

1. In zaken betreffende pacht of huur van onroerend goed is bevoegd 
de kantonrechter binnen wiens rechtsgebied het goed, of het grootste 
gedeelte daarvan, is gelegen. Indien het een hoeve betreft, is bevoegd de 
kantonrechter binnen wiens rechtsgebied het hoofdgebouw, tot de hoeve 
behorend, gelegen is. 

2. In zaken betreffende een arbeidsovereenkomst, een agentuurover-
eenkomst, een collectieve arbeidsovereenkomst of algemeen verbindend 
verklaarde bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst, is mede 
bevoegd de kantonrechter binnen wiens rechtsgebied de arbeid gewoonlijk 
wordt verricht. 

3. In zaken betreffende koop en huurkoop van roerend goed is mede 
bevoegd de kantonrechter binnen wiens rechtsgebied de zaak in de 
feitelijke macht van de koper is gebracht. 

Artikel 99 

Heeft een verweerder binnen Nederland geen bekende werkelijke 
woonplaats maar wel een ter zake gekozen woonplaats, dan is, indien 
voor de bevoegdheid van de kantonrechter de woonplaats van de 
verweerder bepalend of mede bepalend is, bevoegd of mede bevoegd de 
kantonrechter van de gekozen woonplaats. 

Artikel 100 

1. Elk beding, waarbij van de wettelijke regelen omtrent de betrekkelijke 
bevoegdheid van de kantonrechter wordt afgeweken, is nietig. 

2. Niettemin zijn partijen bevoegd ter zake van een reeds gerezen 
geschil te bedingen, dat van deze regelen binnen de grenzen aangegeven 
in artikel 43 van de Wet op de rechterlijke organisatie zal worden afgewe-
ken. 

3. Ingeval anders dan krachtens een geldig beding van deze regelen 
wordt afgeweken, verwijst de kantonrechter de zaak in de stand waarin zij 
zich bevindt naar de rechter, die haar in die stand behoort te berechten. 

Artikel 101 

1. Partijen procederen bij het kantongerecht in persoon of bij gemach-
tigde. 

2. ledere meerderjarige die lasthebber kan zijn, kan als gemachtigde 
optreden. 

Artikel 102 

1. De kantonrechter kan bij met redenen omklede beschikking weigeren 
een bepaalde persoon die van het verlenen van rechtsgeleerde hulp zijn 
beroep maakt en geen advocaat of procureur is, als gemachtigde toe te 
laten. De weigering van toelating geldt voor een bepaalde zaak of een 
door de kantonrechter vast te stellen tijd van ten hoogste twee jaren. De 
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kantonrechter is bevoegd bij met redenen omklede beschikking de 
termijn telkens met ten hoogste een jaar te verlengen. 

2. Bij zodanige weigering van toelating houdt hij de zaak of de zaken, 
waarin de niet toegelaten persoon als gemachtigde optreedt, zo nodig tot 
een volgende terechtzitting aan, tenzij de partij, wier gemachtigde niet is 
toegelaten, tegenwoordig zijnde, dadelijke behandeling wenst. 

3. De griffier stelt de partij, wier gemachtigde niet is toegelaten, van de 
aanhouding en de reden daarvan schriftelijk in kennis. Hij roept haar 
tevens op om op de voor de zaak reeds bepaalde of nader bepaalde 
terechtzitting in persoon of bij een andere gemachtigde tegenwoordig te 
zijn. 

4. De kantonrechter kan bepalen dat een beschikking op grond van het 
eerste lid gegeven, uitvoerbaar bij voorraad is. 

5. De persoon, die niet als gemachtigde is toegelaten of wiens 
niet-toelating is verlengd, kan binnen een maand na de verzending der 
beschikking in beroep komen bij de arrondissementsrechtbank, waaronder 
de kantonrechter ressorteert, die de beschikking heeft gegeven. 

6. Het onderzoek door de rechtbank geschiedt met gesloten deuren. 
De rechtbank beslist na de betrokken kantonrechter te hebben uitgenodigd 
de nodige inlichtingen te verstrekken en na de appellant te hebben 
gehoord. 

Artikel 103 

1. Het geding vangt aan met de indiening ter griffie van een schriftelijke 
eis die de gronden vermeldt waarop de eis berust. 

2. Een afschrift van de schriftelijke eis wordt binnen veertien dagen 
voor de dag van indiening aan de verweerder betekend door een deur-
waarder, met achterlating van een afschrift van het exploit van betekening. 
Dit exploit wordt bij de indiening overgelegd en vermeldt: 

a. de datum van betekening; 
b. de voornaam, de naam en de woonplaats van de deurwaarder; 
c. de voornaam, de naam en de woonplaats van de eiser; 
d. indien de eiser bij gemachtigde procedeert de naam en de woonplaats 

van de gemachtigde; 
e. de naam en de woonplaats van de verweerder; 
f. de vermelding van de wijze waarop de betekening is geschied; 
g. de laatste dag waarop en het adres van de griffie van het kan-

tongerecht waar de verweerder een met redenen omkleed schriftelijk 
antwoord kan indienen; 

h. de dag en het tijdstip van de terechtzitting waarop en het adres van 
het kantongerecht waar de verweerder desgewenst mondeling kan 
antwoorden; 

i. de rechtsgevolgen, door artikel 107, eerste lid, aan het achterwege 
blijven van een antwoord verbonden. 

3. Een betekening als bedoeld in het tweede lid kan achterwege blijven 
indien de verweerder een bekende woon- of verblijfplaats in Nederland 
heeft, tenzij de kantonrechter ingevolge artikel 106, tweede lid, de 
termijnen, bedoeld in artikel 105, heeft verkort. Indien betekening 
achterwege blijft, vermeldt de schriftelijke eis de gegevens, bedoeld in 
het tweede lid, onderdelen c tot en met e. Bij gebreke hiervan, alsmede 
bij gebreke van vermelding van de gronden waarop de eis berust, stelt de 
griffier de eiser in de gelegenheid om de schriftelijke eis te verbeteren of 
aan te vullen. 

Artikel 104 

1. Tenzij een exploit wordt overgelegd als bedoeld in artikel 103, 
tweede lid, zendt de griffier onverwijld of, indien de schriftelijke eis wordt 
verbeterd of aangevuld, onmiddellijk nadien, een afschrift van de schrifte-
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lijke eis aan de verweerder. Daarbij voegt hij een kennisgeving, vermeldende 
de dag van de verzending, de termijn waarbinnen en het adres van de 
griffie van het kantongerecht waar de verweerder een met redenen 
omkleed schriftelijk antwoord ter griffie kan indienen, alsmede de dag en 
het tijdstip van de terechtzitting waarop en het adres van het kantongerecht 
waar de verweerder desgewenst mondeling kan antwoorden. De kennis-
geving vermeldt voorts de rechtsgevolgen, door artikel 107, eerste lid, 
aan het achterwege blijven van een antwoord verbonden. 

2. De verzending geschiedt bij aangetekende brief. Indien de griffier 
het stuk terugontvangt en hem blijkt dat de verweerder op de dag van 
verzending of uiterlijk zes dagen nadien in het daartoe bestemde register 
stond ingeschreven op het op het stuk vermelde adres, verzendt hij het 
stuk onverwijld bij gewone brief. In alle andere gevallen waarin de griffier 
het stuk terugontvangt, wordt de schriftelijke eis terzake van de woonplaats 
van de verweerder, indien mogelijk, verbeterd en vangt de termijn 
waarbinnen overeenkomstig het bepaalde in artikel 105 kan worden 
geantwoord opnieuw aan op de dag van een hernieuwde verzending bij 
aangetekende brief. 

Artikel 105 

1. De verweerder kan een schriftelijk antwoord indienen ter griffie 
binnen vier weken na de dag van de betekening van het exploit, bedoeld 
in artikel 103, tweede lid, onderscheidenlijk na de dag van verzending van 
het afschrift van de schriftelijke eis overeenkomstig artikel 104, eerste lid. 

2. Het schriftelijk antwoord moet met redenen zijn omkleed. 
3. Heeft de verweerder of, indien er meerdere verweerders zijn, heeft 

een of hebben meer van hen geen bekende woon- of verblijfplaats in 
Nederland, dan is de termijn voor het indienen van een schriftelijk 
antwoord gelijk aan de termijn welke ingevolge de artikelen 9, eerste lid, 
10, eerste lid of 12 tenminste geldt voor een dagvaarding. 

4. De verweerder kan mondeling antwoorden op een daartoe in het 
exploit, bedoeld in artikel 103, tweede lid, dan wel in de kennisgeving, 
bedoeld in artikel 104, eerste lid, aangewezen terechtzitting welke moet 
worden gehouden binnen veertien dagen voor het verstrijken van de 
termijn voor het schriftelijk antwoord. 

Artikel 106 

1. De kantonrechter kan de termijnen, bedoeld in artikel 105, verlengen. 
2. In spoedeisende zaken kan de kantonrechter op verzoek van de eiser 

de termijnen, bedoeld in artikel 105, verkorten. De daartoe strekkende 
beschikking wordt vermeld aan het hoofd van het exploit, bedoeld in 
artikel 103, tweede lid. 

Artikel 107 

1. Indien de verweerder niet binnen de wettelijke termijn heeft geant-
woord en de voorgeschreven formaliteiten in acht zijn genomen, wijst de 
kantonrechter de eis bij verstek toe, tenzij deze hem onrechtmatig of 
ongegrond voorkomt. 

2. Tegen het bij verstek gewezen vonnis staan geen voorzieningen 
open, behoudens verzet in de gevallen en binnen de termijn, bedoeld in 
artikel 81 . Het verzet moet worden gedaan door de indiening ter griffie 
van een verzetschrift dat een met redenen omkleed antwoord bevat op de 
schriftelijke eis. Op het verzetschrift is het in de artikelen 103 en 104 
bepaalde omtrent de schriftelijke eis van overeenkomstige toepassing. De 
procedure verloopt voor het overige op de wijze als in deze titel is 
bepaald, met dien verstande dat het verzetschrift geldt als schriftelijk 
antwoord. 
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Artikel 108 

Indien de verweerder binnen de wettelijke termijn heeft geantwoord, 
beoordeelt de kantonrechter of de zaak geschikt is voor een verschijning 
van partijen als bedoeld in de artikelen 19 en 19a, dan wel een van beide. 
Indien de zaak hem daartoe geschikt voorkomt, beveelt de kantonrechter 
aanstonds of op een terechtzitting die binnen twee weken na de dag 
waarop is geantwoord wordt gehouden, dat een verschijning van partijen 
zal plaatsvinden op een door hem te bepalen tijdstip. 

Artikel 109 

Zijn er meer verweerders en heeft tenminste een van hen binnen de 
wettelijke termijn geantwoord, dan vindt de in artikel 108 bedoelde 
beoordeling niet plaats voordat alle verweerders hebben geantwoord of 
de daarvoor geldende termijn is verstreken. Ten aanzien van verweerders 
die niet binnen de wettelijke termijn hebben geantwoord wordt de zaak 
aangehouden. Tussen al de partijen wordt uitspraak gedaan bij hetzelfde 
vonnis, dat als een vonnis op tegenspraak wordt beschouwd. 

Artikel 110 

1. Indien het antwoord een tegeneis bevat, wordt aan de eiser gele-
genheid gegeven, binnen een door de kantonrechter te bepalen termijn 
een schriftelijk antwoord op de tegeneis in te dienen. Artikel 105, tweede 
lid, is van overeenkomstige toepassing. 

2. Indien een mondeling antwoord een tegeneis bevat en de eiser in 
persoon of bij gemachtigde ter terechtzitting is verschenen, kan hij, in 
plaats van schriftelijk te antwoorden, aanstonds mondeling antwoorden 
op de tegeneis. 

Artikel 111 

Nadat een verschijning van partijen ingevolge artikel 108 heeft plaats-
gevonden of indien deze, bevolen zijnde, geen doorgang heeft gevonden, 
alsmede in het geval dat de kantonrechter nadat is geantwoord geen 
verschijning van partijen beveelt, kan de kantonrechter partijen toestaan 
om binnen een door hem te bepalen termijn een schriftelijke toelichting in 
te dienen, dan wel op een door hem te bepalen tijdstip een mondelinge 
toelichting te geven. Tegen de beslissing staat geen voorziening open. 

Artikel 112 

De kantonrechter kan in alle gevallen en in elke stand van de zaak 
partijen of een van hen bevelen bepaalde stellingen toe te lichten of 
bepaalde, op de zaak betrekking hebbende bescheiden over te leggen. 
Wordt aan dit bevel geen gevolg gegeven, dan zal de kantonrechter 
daarmee zodanig rekening houden als hij geraden zal achten, zulks met 
inachtneming van de wettelijke regelen omtrent het bewijs. 

Artikel 113 

1. Indien de verweerder een gedeelte van de eis schuldig erkent of 
onvoldoende weerspreekt en voor het overige verweer voert, kan de 
kantonrechter het erkende gedeelte van de eis toewijzen en bevelen dat 
voor het overige zal worden verder geprocedeerd. 

2. De kantonrechter kan voorzieningen bevelen ter verzekering van de 
voldoening der proceskosten voor het geval, dat de eiser met betrekking 
tot het gedeelte van de eis, waarover nog niet is beslist, in het ongelijk 
mocht worden gesteld. 
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Artikel 114 

1. Zolang de kantonrechter nog geen eindvonnis heeft gewezen, kan de 
eiser te allen tijde bij schriftelijke verklaring het bedrag van zijn eis 
verminderen. 

2. Indien binnen de wettelijke termijn is geantwoord, kan de kanton-
rechter, zolang hij nog niet de dag heeft bepaald waarop hij eindvonnis 
zal wijzen, de eiser op diens verzoek toestaan zijn eis te veranderen of te 
vermeerderen, tenzij de verweerder hierdoor in diens mogelijkheid 
verweer te voeren onredelijk zou worden bemoeilijkt. 

Artikel 115 

1. Het verzoek tot oproeping in vrijwaring kan door de verweerder 
worden gedaan tot en met de laatste dag waarop hij een schriftelijk 
antwoord kan indienen. Indien het verzoek tot oproeping in vrijwaring niet 
in het antwoord is vervat, zal de kantonrechter zo nodig de termijn voor 
het antwoord verlengen. 

2. Het verzoek tot oproeping in vrijwaring moet door de eiser worden 
gedaan binnen twee weken nadat is geantwoord. 

3. Bij toewijzing van het verzoek bepaalt de kantonrechter een termijn 
binnen welke een exploit ter griffie moet worden overgelegd waaruit blijkt 
dat een afschrift van het vonnis waarbij de oproeping in vrijwaring is 
toegestaan alsmede de processtukken aan de waarborg zijn betekend en 
dat deze is opgeroepen om binnen een door de kantonrechter te bepalen 
termijn te antwoorden. Op dit exploit en op het antwoord zijn de artikelen 
103, tweede lid, 105 en 106 van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 116 

1. Het verzoek zich te mogen voegen of te mogen tussenkomen kan 
worden gedaan tot en met de laatste dag waarop de verweerder een 
schriftelijk antwoord kan indienen. 

2. Zij die partij waren bij een collectieve arbeidsovereenkomst kunnen 
zich in verband met het bepaalde in artikel 12 van de Wet op de collectieve 
arbeidsovereenkomsten bij schriftelijke verklaring in het geding voegen of 
daarin tussenkomen. Hetzelfde geldt voor een vereniging als bedoeld in 
artikel 3 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend 
verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, in 
verband met het bepaalde in dat artikel. 

Artikel 117 

De verzoeken bedoeld in de artikelen 114, tweede lid, 115 en 116, 
eerste lid, geschieden schriftelijk. De kantonrechter beslist zo spoedig 
mogelijk, na desgeraden partijen te hebben gehoord. Tegen de beslissing 
staat geen voorziening open. 

Artikel 118 

1. Tenzij terzake reeds een vordering in kort geding als bedoeld in 
artikel 289 is ingesteld, kan, totdat de kantonrechter bij eindvonnis op de 
eis heeft beslist, ieder der partijen bij verzoekschrift aan de kantonrechter 
een voorlopige voorziening vragen. 

2. Indien nog geen schriftelijke eis is ingediend, is de in deze titel 
aangewezen kantonrechter bevoegd. Is reeds een schriftelijke eis inge-
diend, dan is bevoegd de kantonrechter bij wie de eis aanhangig is. 

3. Behoudens gevallen van onverwijlde spoed, wordt op het verzoek-
schrift niet eerder beschikt dan nadat aan de wederpartij de gelegenheid 
is geboden, te worden gehoord. 
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4. De kantonrechter die een voorlopige voorziening treft, kan zekerheid 
bevelen. 

5. Tegen een beschikking op een verzoek om een voorlopige voorziening 
kunnen partijen geen hoger beroep of beroep in cassatie instellen. 

6. De partij die zich niet met een beschikking houdende een voorlopige 
voorziening kan verenigen, kan binnen veertien dagen na haar dagtekening 
een daartoe strekkende schriftelijke verklaring indienen. Wordt een 
zodanige verklaring ingediend, dan verliest de beschikking haar kracht: 

a. ingeval zij is gegeven voordat een schriftelijke eis is ingediend, 
indien niet binnen vier weken na haar dagtekening een schriftelijke eis is 
ingediend; 

b. indien de eis ophoudt aanhangig te zijn voordat de kantonrechter bij 
eindvonnis op de eis heeft beslist. 

7. Een beschikking houdende een voorlopige voorziening verliest in 
ieder geval haar kracht zodra het eindvonnis in kracht van gewijsde gaat. 

Artikel 119 

1. De schriftelijke eis, het schriftelijk antwoord en schriftelijke toelichtin-
gen, alsmede op de zaak betrekking hebbende schriftelijke verzoeken of 
verklaringen, moeten worden ondertekend door de partij die ze indient of 
diens gemachtigde. 

2. De in het eerste lid bedoelde geschriften, alsmede op de zaak 
betrekking hebbende bescheiden, gaan bij hun indiening vergezeld van 
zoveel afschriften als er wederpartijen zijn, tenzij het een schriftelijke eis 
betreft waarbij een exploit wordt overgelegd als bedoeld in artikel 103, 
tweede lid. 

3. Schriftelijke toelichtingen, alsmede op de zaak betrekking hebbende 
schriftelijke verzoeken, verklaringen en bescheiden kunnen worden 
ingediend ter terechtzitting of ter griffie. 

Artikel 120 

1. Van de ingediende, op de zaak betrekking hebbende geschriften en 
bescheiden zendt de griffier onverwijld een afschrift aan de wederpartij, 
voorzover een zodanig afschrift niet aan deze of aan zijn gemachtigde is 
betekend of ter terechtzitting is overhandigd. 

2. Van alle op de zaak betrekking hebbende beschikkingen zendt de 
griffier onverwijld bericht aan de eiser en aan de verweerder die binnen 
de wettelijke termijn heeft geantwoord, voorzover dezen niet in persoon 
of bij gemachtigde zijn verschenen op de terechtzitting waarop de 
beschikking werd gegeven. 

3. Van processen-verbaal en vonnissen zendt de griffier onverwijld een 
afschrift aan de eiser en aan de verweerder die binnen de wettelijke 
termijn heeft geantwoord. Betreft het een eindvonnis, dan is het afschrift 
dat wordt verzonden aan een partij die tot tenuitvoerlegging van dat 
vonnis kan overgaan, opgemaakt in executoriale vorm. 

4. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 104, tweede lid, en 
tenzij de kantonrechter anders bepaalt, verzendt de griffier alle voor 
partijen bestemde stukken bij gewone brief. 

B. Voorts worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

a. Artikel 7 komt te luiden: 
In zaken die voor een rechterlijk college dienen is de gewone termijn 

van dagvaarding tenminste acht dagen. 
In spoedeisende zaken kan de president van het rechterlijk college op 

mondeling of schriftelijk verzoek van de eiser de termijn van dagvaarding 
verkorten; in het eerste geval wordt de vergunning aan het hoofd van het 
exploit gesteld, terwijl in het laatste geval de president zijn beschikking 
op het rekest plaatst. 
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b. In artikel 9, tweede lid, wordt «lid 2 en 3» vervangen door: tweede 
lid. 

c. Aan artikel 57a, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: De 
kantonrechter kan onder de kosten waarin de verliezende partij wordt 
verwezen ook opnemen een door hem vast te stellen bedrag voor 
noodzakelijke verletkosten der wederpartij. 

d. Artikel 69 komt te luiden: 
Indien het verzoek tot vrijwaring niet tijdig is gedaan, of indien de 

oproeping in vrijwaring niet gedaan is binnen de bepaalde tijd, zal er 
zonder uitstel in de oorspronkelijke zaak worden voortgeprocedeerd. 

e. In artikel 74 worden de woorden «ter zake van vrijwaring gedagvaard» 
vervangen door: in vrijwaring opgeroepen. 

f. In artikel 91 wordt «en 14-16» vervangen door: , 14-16 en 103, 
tweede lid. 

g. Aan artikel 92 wordt een derde lid toegevoegd, luidende.' 
3. Een gebrek in een exploit als bedoeld in artikel 103, tweede lid, kan 

bij deurwaardersexploit, uitgebracht vóór het verstrijken van de termijn 
waarbinnen een schriftelijk antwoord kan worden ingediend, worden 
hersteld. De termijn waarbinnen overeenkomstig het bepaalde in artikel 
105 kan worden geantwoord, vangt in dit geval opnieuw aan op de dag 
van betekening van het herstelexploit. Het herstelexploit maakt hiervan 
gewag. 

h. Na artikel 94 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 94a 

De artikelen 93 en 94 zijn van overeenkomstige toepassing, indien aan 
de kantonrechter blijkt dat een schriftelijke eis of een exploit waarbij een 
schriftelijke eis is betekend niet voldoet aan hetgeen in artikel 103 is 
voorgeschreven. 

i. Artikel 126, achtste lid, komt te luiden: 
8. In zaken van aanspraak op een onroerend goed zelf, voor de rechter 

onder wiens rechtsgebied het goed waarover het geschil loopt, of het 
grootste gedeelte daarvan, is gelegen. 

j . Artikel 126, negende lid, vervalt. 

k. In artikel 429c wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 
In zaken van huur van bedrijfsruimte is bevoegd de kantonrechter 

binnen wiens rechtsgebied het onroerend goed, of het grootste gedeelte 
daarvan, is gelegen. 

I. Aan artikel 429d wordt een lid toegevoegd, luidende: 
Wanneer overeenkomstig artikel 1629 van het Burgerlijk Wetboek 

goedkeuring wordt verzocht van bedingen in een huurovereenkomst tot 
wijziging van een huurovereenkomst of in een ontwerpovereenkomst, 
houdt het verzoekschrift de tekst in van de goed te keuren bedingen, 
alsmede een beknopte uiteenzetting van de bijzondere omstandigheden 
die de goedkeuring wenselijk maken. 

m. In artikel 479f vervalt: «volgens de wijze van procederen in zaken 
betrekkelijk tot eene arbeidsovereenkomst». 
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n. In artikel 490a, tweede lid, wordt «artikel 125j» vervangen door: 
artikel 1576rvan het Burgerlijk Wetboek. 

ARTIKEL II 

Het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 131 van Boek 2 vervalt de tweede zin. 

B. In artikel 241 van Boek 2 vervalt de tweede zin. 

C. Artikel 1576r komt te luiden: 
Wanneer de verkoper ontbinding van de overeenkomst of teruggave 

van de in huurkoop overgedragen zaak kan vorderen, kan de kantonrechter, 
indien de verkoper zulks verzoekt en daarbij redelijk belang heeft, bij 
voorlopige voorziening teruggave bij voorraad bevelen. 

D. In artikel 1639w, derde lid, worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1. «125b» wordt vervangen door: 97 tot en met 99. 
2. De tweede zin vervalt. 

ARTIKEL III 

In artikel 415i, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel wordt «en 
de artikelen 125a-125f van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
zijn van overeenkomstige» vervangen door: is van. 

ARTIKEL IV 

De Pachtwet wordt als volgt gewijzigd: 

A. De tweede zin van artikel 132 vervalt. 

B. Artikel 137 vervalt. 

C. Artikel 138 vervalt. 

D. In artikel 139, wordt «7, tweede lid, 60, tweede lid,» vervangen 
door: 60, tweede lid, 106, tweede lid,. 

ARTIKEL V 

In artikel 11 van de Wet tarieven in burgerlijke zaken wordt «na de 
eerste uitroeping van de zaak ter terechtzitting,» vervangen door: na de 
indiening van de schriftelijke eis. 

ARTIKEL VI 

In artikel 14 van de Tijdelijke wet huurkoop onroerend goed wordt 
«, alsmede de artikelen 125g-125i van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering zijn» vervangen door: is. 
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ARTIKEL VII 

Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet treden tevens de 
artikelen 429a-429r van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in 
werking voor zaken die ingevolge artikel 118 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering met een verzoekschrift moeten worden 
ingeleid. Op dat tijdstip treedt met betrekking tot die zaken artikel 345 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering buiten werking. 

ARTIKEL VI I I 

De bepalingen van deze wet zijn niet van toepassing op zaken welke 
door het uitbrengen van een inleidende dagvaarding of door het indienen 
van een inleidend verzoekschrift bij de kantonrechter aanhangig zijn 
gemaakt voor het tijdstip waarop deze wet in werking treedt. 

ARTIKEL IX 

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie, 
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