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Wijziging van de overgangsbepaling der wet van 20 juli 
1955 (Stb. 323), houdende wijziging van enige bepa-
lingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering betreffende de onder-

toezichtstelling van kinderen 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot wijziging van de overgangsbepaling der wet van 
20 juli 1955 (Staatsblad 323), houdende wijziging van enige 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering betreffende de ondertoezicht-
stelling van kinderen. 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 26 februari 1957. 

JULIANA. 

! 

Wu JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, 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 overgangsbepaling van de wet van 20 juli 1955 (Stb. 
323), houdende wijziging van enige bepalingen van het Bur-
gerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering betreffende de ondertoezichtstelling van kinderen, 
te herzien; 

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 
1. In artikel III van de wet van 20 juli 1955 (Stb. 323) 

wordt in plaats van „zes maanden na de inwerkingtreding van 
deze wet" gelezen „31 december 1957". 

2. Aan dat artikel wordt toegevoegd een derde zin, lui-
dende: 

„Indien geen verlenging door de kinderrechter heeft plaats-
gevonden, eindigt de opneming in ieder geval op die datum.". 

Artikel II 
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de 

datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt ge-
plaatst. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie, 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
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