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Wet van 30 september 2015 tot wijziging van
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
teneinde de werking van de inschrijving van de
koop van een registergoed in de openbare
registers te verbeteren
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,
Prins 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 het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te wijzigen teneinde de werking
van de inschrijving van de koop van een registergoed in de openbare
registers te verbeteren;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van 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
In artikel 455 lid 2 wordt «475c» vervangen door «475i».
B
Na artikel 475 lid 1, onderdeel d, wordt een onderdeel ingevoegd,
luidende:
e. een vermelding dat in weerwil van het beslag de koopsom aan de
notaris kan worden betaald, in geval het beslag is gelegd op de vordering
tot betaling van de koopsom van een onroerende zaak, nadat de koop van
de zaak is ingeschreven in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2
van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, op de wijze die is
voorgeschreven in artikel 3 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
C
Na artikel 475h lid 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. In afwijking van het eerste lid kan een in weerwil van het beslag
gedane betaling aan de notaris ten behoeve van de overdracht van een
onroerende zaak tegen de beslaglegger worden ingeroepen, indien dit
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beslag is gelegd nadat de koop van de zaak is ingeschreven in de
openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het
Burgerlijk Wetboek, op de wijze die is voorgeschreven in artikel 3 van
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
D
Na artikel 507a Rv wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 507b
1. Een beslag gelegd op een onroerende zaak nadat de koop van de zaak
is ingeschreven in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1
van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, op de wijze die is voorgeschreven
in artikel 3 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, rust na de levering van
de zaak op het deel van de koopprijs dat de notaris ten behoeve van de
verkoper onder zich houdt, op voorwaarde dat de levering heeft plaatsgevonden binnen de termijn genoemd in lid 4 van artikel 3 van Boek 7.
2. De artikelen 475i, 476–478 zijn van overeenkomstige toepassing.
E
In artikel 726 lid 1 wordt na 507a «, 507b» ingevoegd.

ARTIKEL II
Deze wet is niet van toepassing op een beslag op als bedoeld in artikel
475h, derde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, gelegd
voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

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

Kamerstuk 34 148

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Wassenaar, 30 september 2015
Willem-Alexander
De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur
Uitgegeven de vijfde november 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur
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