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Nr 6 NOTA VAN WIJZIGING 
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Het wetsontwerp wordt als volgt gewijzigd: 

A. In het intitulé vervalt het woord: Voorbereiding. 

B. In artikel 1 lid 2 wordt «68 lid 2, 69» vervangen door: 68a, en wordt 
na «117»ingevoegd: 120. 

C. In artikel 17 lid 1 wordt na «artikelen 52 tot en met 55» ingevoegd: 
293 en 835. 

D. Na artikel 17 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 17a 

Artikel 125k lid 4 van het Burgerlijk Wetboek blijft van toepassing op 
verzoekschriften, ingediend na het tijdstip van het in werking treden van 
de wet, indien de daarbij gevorderde wettelijke rente voortvloeit uit het 
bepaalde in artikel 1286 van het Burgerlijk Wetboek, zoals dat vóór dat 
tijdstip gold. 

E. Artikel 18wordt als volgt gewijzigd: 
Na het tweede lid wordt een nieuw derde lid ingevoegd, luidende: 
3. Indien op het tijdstip van het in werking treden van de wet de 

bevoegdheid bestond om krachtens een door de president gegeven 
bevelschrift of verlof conservatoir beslag te leggen, kan die bevoegdheid 
na dit tijdstip met inachtneming van het nieuwe recht worden uitge-
oefend. De eis in de hoofdzaak geldt als tijdig ingesteld, indien zulks is 
geschied binnen acht dagen na het beslag of, indien het bevelschrift of 
verlof daartoe een langere termijn inhoudt, binnen die termijn. Voor de 
toepassing van artikel 702 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering, zoals dit na het tijdstip van het in werking treden zal gelden, 
wordt het bevelschrift of verlof met een verlof als in dat artikel bedoeld 
gelijk gesteld. 

Het derde en vierde lid worden vernummerd tot vierde en vijfde lid. 
Een nieuw zesde lid wordt toegevoegd, luidende: 
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6. Artikel 505 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 
zoals dit van het in werking treden van de wet af luidt, is van toepassing 
op beslagen die na dat tijdstip in de openbare registers worden 
ingeschreven. 

F. In de tweede zin van lid 1 van artikel 19 wordt de zinsnede «als 
deze eerder is verstreken, binnen één maand na het in werking treden 
van de wet» vervangen door: indien die termijn vóór het tijdstip van het 
in werking treden van de wet was aangevangen, binnen een maand na 
dat tijdstip,. 

G. In artikel 23 vervallen de woorden: en octrooien. 

H. In artikel25 wordt na «schadestaatprocedure» ingevoegd:, onder-
scheidenlijk van de procedures bedoeld in de artikel 615 en 618 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zoals deze voor het in werking 
treden der wet luidden. 

I. In artikel26 wordt «verplichte» vervangen door: aangevangen. 

J. Artikel29 wordt als volgt gewijzigd: 
a. Vóór de tekst wordt het cijfer «2.» geplaatst en in de tekst wordt na 

«Indien» ingevoegd: echter. 
b. Vóór de aldus gewijzigde tekst wordt ingevoegd: 
1. Op een faillissement dat vóór het tijdstip van het in werking treden 

van de wet is uitgesproken en op een surséance van betaling die vóór dat 
tijdstip voorlopig is verleend, is de wet niet van toepassing. 

K. Artikel 30 wordt als volgt gewijzigd: 
a. Vóór de tekst wordt het cijfer «1.» geplaatst. 
b. In lid 1 worden de woorden «Artikel 36 van de Faillissementswet 

wordt» gewijzigd in: De artikelen 36 en 230 vierde lid van de Faillisse-
mentswet worden. 

c. Aan het artikel worden twee leden toegevoegd, luidende: 
2. De artikelen 182 eerste lid en 188 eerste en tweede lid van de 

Faillissementswet, zijn van toepassing op de uitdelingslijsten die na het 
in werking treden van de wet worden goedgekeurd en op de uitvoering 
daarvan. 

3. Artikel 232, onder 2°, van de Faillissementswet is van het in 
werking treden van de wet af van toepassing op de nadien verschijnende 
termijnen van de daar genoemde vorderingen. 

L. Artikel 33 komt te luiden: 

M. Artikel 33. Artikel 18 is van overeenkomstige toepassing op 
regelingen met betrekking tot beslag of executie, die in bijzondere 
wetten voorkomen en die bij deze wet aan het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering worden aangepast. 

N. In artikel 37 vervallen lid 1 en het cijfer 2. 

0. Artikel 39 komt te luiden: 

Artikel 39. 1. Artikel 86 lid 1 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk 
Wetboek is niet van toepassing, zolang een vóór het in werking treden 
van de wet, ingevolge artikel 12 van de Wet van 22 mei 1 845 (Stb. 
1926, 334) op de invordering van 's Rijks directe belastingen gelegd, 
bodembeslag niet is afgewikkeld. 

2. Artikel 16 derde lid van die wet, zoals dat bij deze wet is vastge-
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steld, is niet van toepassing met betrekking tot een vóór het tijdstip van 
het in werking treden van de wet gelegd bodembeslag ten aanzien van 
degenen die tot aan dat tijdstip reeds op grond van de toenmalige 
artikelen 2014 tweede lid van het Burgerlijke Wetboek en 230 van het 
Wetboek van Koophandel bevoegd waren tot de terugvordering van een 
in beslag genomen zaak. 
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