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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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Artikel i n 
De Wet op het Notarisambt van 9 juli 1842, Stb. 20, wordt 

als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 8, tweede lid, wordt „ontvangers of ambte-
naren der registratie, of van eenige andere rijksbelasting" ver-
vangen door: ambtenaren van de rijksbelastingdienst. 

B. In artikel 40, vierde lid, vervalt „met de quitantie der 
registratie". 

C. In artikel 42 wordt „Registratiewet 1917" vervangen 
door: Registratiewet 1970. 

D. In artikel 49n wordt: 
a. in het derde lid „ontvanger der registratie van hunne 

standplaats" vervangen door: krachtens artikel 1 van de Regis-
tratiewet 1970 aangewezen inspecteur van de rijksbelasting-
dienst; 

b. in het vierde lid „ontvanger der registratie" vervangen 
door: inspecteur, bedoeld in het vorige lid,. 

E. In artikel 59 wordt „der registratie" vervangen door: 
van de rijksbelastingdienst. 

F. Na artikel 73e wordt een nieuw artikel 73/ ingevoegd, 
luidende: 

Artikel 73f. Onder repertorium wordt verstaan het reper-
torium, bedoeld in artikel 7 van de Registratiewet 1970. 

Artikel IV 
De wet van 12 juni 1909, Stb. 141, tot uitvoering van het 

op 17 juli 1905 te 's-Gravenhage gesloten verdrag betreffende 
de burgerlijke rechtsvordering, wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 18 wordt „Alle stukken, ter zake van de uit-
voering van rogatoire commissiën opgemaakt, zijn vrij van 
zegel en van de formaliteit van registratie of worden, indien 
deze formaliteit wordt gewenscht, kosteloos geregistreerd. Alle 
overige kosten, op de uitvoering vallende, komen ten laste van 
den Staat" vervangen door: Alle kosten, op de uitvoering van 
rogatoire commissiën vallende, komen ten laste van de Staat. 

B. Artikel 32 wordt gelezen: Alle noodzakelijke kosten, ter 
zake van de uitvoerbaarverklaring van uitspraken overeenkom-
stig de voorschriften van het verdrag te maken, komen ten 
laste van de Staat. 

Artikel V 
De Auteurswet 1912 (Stb. 308) wordt als volgt gewijzigd: 
A. Artikel 50^, vierde lid, laatste volzin, wordt gelezen: 

Griffierechten zijn ter zake van de toepassing van dit artikel 
niet verschuldigd. 

B. Artikel 51 vervalt. 

Artikel VI 
De Wet op het Testamentenregister (Stb. 1918, 124) wordt 

als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 2, tweede lid, wordt „de ontvangers der regis-

tratie" vervangen door: de krachtens artikel 1 van de Regis-
tratiewet 1970 aangewezen inspecteurs van de rijksbelasting-
dienst. 

B. In artikel 3, tweede lid, wordt „ontvanger der registratie 
te 's-Gravenhage" vervangen door: door Onze Minister van 
Financiën aan te wijzen inspecteur van de rijksbelastingdienst. 

C. In artikel 9 wordt „Overal waar in de Wet op het Nota-
risambt of in deze wet sprake is van een repertorium wordt 
daaronder" vervangen door: In artikel 6 wordt onder reper-
torium. 

Artikel VII 
Artikel 49 van de Vleeskeuringswet (Stb. 1919, 524) wordt 

gelezen: Alle stukken, uit deze wet voortvloeiende, zijn vrij van 
kosten. 

Artikel VIII 
Artikel 8 van de Ouderdomswet 1919 (Stb. 628) wordt ge-

lezen: Alle stukken, opgemaakt ter uitvoering van de bepalingen 
bij of krachtens deze wet gegeven, worden kosteloos uitgereikt. 

Artikel IX 
In artikel 8 van de wet van 30 november 1949, Stb. J 529, 

houdende regelen nopens het beheer van schuldregisters voor 
geldleningen ten laste van het Rijk, vervalt „ , welke formulieren 
vrijgesteld zijn van het zegelrecht naar de oppervlakte van het 
papier". 

Artikel X 
In artikel 3, eerste lid, van de Vogelziektenwet (Stb. 1949, 

J 585) vervallen het cijfer 98 en de daaraan voorafgaande 
komma. 

Artikel XI 
Artikel 103 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden 

(Stb. 1950, K 31) wordt als volgt gewijzigd: 
A. In het eerste lid vervalt „zegel, van het recht van regi-

stratie en van". 
B. In het tweede lid wordt de komma achter „werken" ver-

vangen door een punt en vervalt hetgeen daarna volgt. 
C. Het derde lid vervalt, met vernummering van het vijfde 

lid van dat artikel tot derde lid. 

Artikel XII 
In artikel 23, derde lid, van de Waarborgwet 1950 (Stb. 1962, 

367) vervalt „zegel en". 

Artikel XIII 
In artikel 59, eerste lid, van de Wet op de Watersnood-

schade 1953 (Stb. 661) vervalt „zegel, van het recht van 
registratie en van". 

Artikel XIV 
Artikel 85 van de Jachtwet (Stb. 1954, 523) wordt gelezen: 

Alle stukken, uit de zevende en achtste titel voortvloeiende, 
zijn vrij van leges. 

Artikel XV 
Artikel 4 van de wet van 24 februari 1955, Stb. 73, houden-

de regeling betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van 
uitspraken en beschikkingen van de Europese Gemeenschap-
pen, wordt gelezen: Griffierechten zijn ter zake van de toepas-
sing van deze wet niet verschuldigd. 

Artikel XVI 
Artikel 10 van de wet van 11 mei 1956, Stb. 242, houdende 

enige regelen betreffende het gebruik van de Friese taal, in het 
bijzonder in het rechtsverkeer, wordt als volgt gewijzigd: 

A. Het eerste lid en de aanduiding „2." vóór het tweede 
lid vervallen. 

B. In het tweede lid wordt „Artikel 13, tweede en derde lid, 
van de Registratiewet 1917" vervangen door: Artikel 6, tweede 
en derde lid, van de Registratiewet 1970. 

Artikel XVII 
In artikel 19, zesde lid, van de Wet op stichtingen (Stb. 

1956, 327) wordt „registratierecht, schenkingsrecht of omzet-
belasting" vervangen door: schenkingsrecht. 
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Artikel XVIII 
Ia artikel 137, eerste lid, van de Pachtwet (Stb. 1958, 37) 

vervalt „op ongezegeld papier". 

Artikel XIX 
De wet van 24 december 1958, Stb. 677, houdende uitvoe-

ring van het op 1 maart 1954 te 's-Gravenhage ondertekende 
verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering, wordt als 
volgt gewijzigd: 

A. Artikel 3 vervalt. 

B. In artikel 14 wordt „Alle stukken, ter zake van de uit-
voering van rogatoire commissiën opgemaakt, zijn vrij van 
zegel en van de formaliteit van registratie of worden, indien 
deze formaliteit wordt gewenst, kosteloos geregistreerd. Alle 
overige kosten, op de uitvoering vallende, komen ten laste van 
de Staat" vervangen door: Alle kosten, op de uitvoering van 
rogatoire commissiën vallende, komen ten laste van de Staat. 

C. Artikel 27 wordt gelezen: Alle noodzakelijke kosten, ter 
zake van de uitvoerbaarverklaring van uitspraken overeenkom-
stig de voorschriften van het verdrag te maken, komen ten 
laste van de Staat. 

Artikel XX 
In artikel 5 van de wet van 27 september 1961, Stb. 303, 

houdende uitvoering van het op 20 juni 1956 te New York 
gesloten Verdrag inzake het verhaal in het buitenland van uit-
keringen tot onderhoud, wordt de puntkomma achter „taak" 
vervangen door een punt en vervalt hetgeen daarna volgt. 

Artikel XXI 
In artikel 70 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

(Stb. 1962, 286) vervalt „van zegel," en „en worden, voor 
zover zij aan registratie onderhevig zijn, gratis geregistreerd". 

Artikel XXII 
In artikel 73 van de Woningwet (Stb. 1962, 287) vervalt 

„van zegel," en „en worden, voor zover zij aan registratie 
onderhevig zijn, gratis geregistreerd". 

« Artikel XXffl 
In artikel 71 van de Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284) 

wordt „zegel-, registratie- en griffierechten" vervangen door: 
griffierechten. 

Artikel XXIV 
De volgende bepalingen vervallen: 
A. Artikel 6, derde lid, van de wet van 5 december 1881, 

Stb. 185, houdende bepalingen omtrent de uitgifte van schat-
kistp romessen; 

B. Artikel 17, tweede en derde lid, en artikel 118, tweede 
volzin van de Faillissementswet (Stb. 1893, 140); 

C. Artikel 83, eerste en vierde lid, van de Grootboekwet 
(Stb. 1913, 123); 

D. Artikel 98 van de Veewet (Stb. 1920, 153); 

E. Artikel 83, zevende lid, laatste volzin, van de Lager-
onderwijswet 1920 (Stb. 778); 

F. De artikelen 11, eerste lid, laatste volzin, 13, derde vol-
zin, en 30, vierde lid, van de Wet op de Coöperatieve Vereni-
gingen 1925 (Stb. 204); 

G. Artikel 18, tweede lid, van de Wet op de strandvonderij 
(Stb. 1931, 321); 

H. Artikel 31 van de Marinescheepsongevallenwet 1935 
(Stb. 531); 

I. Artikel 32, eerste lid, letter a, van de Geldschieterswet 
(Stb. 1932, 19), met opneming van de letters b, c en d van 
dat lid achtereenvolgens als letters a, b en c; 

J. Artikel 105, eerste lid, van de Herverkavelingswet Wal-
cheren 1947 (Stb. H400) , alsmede de aanduiding „2." vóór 
het tweede lid van dat artikel; 

K. Artikel 9b van de Garantiewet Burgerlijk Overheids-
personeel Indonesië (Stb. 1950, K178); 

L. Artikel 86 van de Garantiewet Militairen K.N.I.L. 
(Stb. 1951, 239); 

M. Artikel 21 van de wet van 21 december 1951, Stb. 592, 
houdende een onderstandsregeling ingevolge artikel 2 van de 
„Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië"; 

N. Artikel 10 van de wet van 23 april 1952, Stb. 219, 
houdende een minimum-wachtgeldregeling „Garantiewet Mi-
litairen K.N.I.L."; 

0 . De artikelen 7, vierde lid, tweede volzin, 8, tweede lid, 
tweede volzin, en 10, derde lid, vierde volzin, van de Wet 
verplaatsing bevolking (Stb. 1952, 406); 

P. Artikel 128, eerste lid, van de Ruilverkavelingswet 1954 
(Stb. 510), alsmede de aanduiding „2." vóór het tweede lid 
van dat artikel; 

Q. Artikel 9 van de Postwet 1954 (Stb. 592); 

R. Artikel 10, tweede lid, van de Postspaarbankwet 1954 
(Stb. 594), alsmede de aanduiding „1." vóór het eerste lid 
van dat artikel; 

S. Artikel 61, negende lid, van de Kleuteronderwijswet 
(Stb. 1955, 558); 

T. Artikel 12, tweede lid, van de Jeugdspaarwet (Stb. 1958, 
453), alsmede de aanduiding „1." vóór het eerste lid van dat 
artikel; 

U. Artikel 98, derde lid, tweede volzin, van de Wet op 
het voortgezet onderwijs (Stb. 1963, 40); 

V. Artikel 40 van de Wet op de kansspelen (Stb. 1964, 
483); 

W. De artikelen 17 en 43, eerste lid, laatste volzin, van de 
Wet op het leerlingwezen (Stb. 1966, 215); 

X. Artikel W 2 van de Spoorwegpensioenwet (Stb. 1967, 
138). 

Artikel XXV 
1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 

1971. 
2. Deze wet kan worden aangehaald als: Aanpassingswet 

belastingen van rechtsverkeer. 

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

Gegeven 

De Staatssecretaris van Financiën, 


