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Aanpassingswet belastingen van rechtsverkeer 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 
Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp 
Aanpassingswet belastingen van rechtsverkeer. 

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

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 19 juni 1970. 

JULIANA. 

WIJ 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 in ver-
band met de vervanging van de Registratiewet 1917 (Stb. 243) 
en de Zegelwet 1917 (Stb. 1937, 406) door de Wet op belas-
tingen van rechtsverkeer en de Registratiewet 1970 wenselijk 
is andere wetten aan te passen; 

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 Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 243 van Boek 1 vervallen: 
a. in het eerste lid de puntkomma en de zinsnede „de te 

verstrekken afschriften en uittreksels zijn vrij van zegel"; 
b. in het tweede lid de woorden „zijn vrij van zegel, en"; 
c. het derde lid, met vernummering van het vierde en het 

vijfde lid achtereenvolgens tot derde en vierde lid. 

B. Artikel 338, zesde lid, van Boek 1 vervalt. 

C. Artikel 339, derde lid, van Boek 1 vervalt, met vernum-
mering van het vierde lid van dat artikel tot derde lid. 

D. In artikel 355, tweede lid, van Boek 1 wordt „vijfde en 
zesde lid" vervangen door: vijfde lid. 

E. Artikel 361, tweede lid, van Boek 1 en de aanduiding 
„1." vóór het eerste lid van dat artikel vervallen. 

F. Artikel 1121, vierde lid, vervalt. 

G. Artikel 1637/7 vervalt. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Artikel II 

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als 
volgt gewijzigd: 

A. Artikel 97 vervalt. 

B. In artikel 125b, eerste lid, vervalt „op ongezegeld pa-
pier". 

C. In artikel 125h, eerste lid, vervalt „op ongezegeld pa-
pier". 

D. Artikel 905, eerste lid, tweede volzin, vervalt. 
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