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In de vaste Commissie voor Financiën konden de meeste 
leden zonder meer akkoord gaan met dit wetsontwerp. Slechts 
bij vele andere leden leefde de behoefte enige opmerkingen 
te maken. Deze opmerkingen hadden overigens, zoals genoemde 
leden zelf aantekenden en zoals ook te verwachten is bij een 
wetsontwerp als het onderhavige, vooral betrekking op de 
wetstechniek. 

Deze leden waren namelijk toch niet zo ingenomen met de 
zeker zorgvuldig opgestelde lange lijst van in vele wetten aan 
te brengen wijzigingen. Is een zo grondige schoonmaak nu 
wel, zoals de toelichting zegt, „noodzakelijk"? Er ontstaat geen 
enkele moeilijkheid, wanneer voortaan stukken vrij zijn van 
zegel of kunnen worden gesteld op ongezegeld papier, aange-
zien zodanig papier ook in het „post-zegelwet tijdperk" onver-
anderd verkrijgbaar blijft. Vrijstelling van een niet meer be-
staande heffing levert geen enkele onduidelijkheid op. 

Het met spoed bij de wet schrappen van voortaan zinledige 
termen brengt - zo zagen de aan het woord zijnde leden het -
alleen baat aan de uitgevers van losbladige werken, die weer 
pagina's nieuwe druk zullen rondsturen met bijbehorende nota. 
Het belast voorts de opschriften van alle betrokken wetten 
met een extra vermelding van de plaatsgevonden wijziging. 

Genoemde leden erkenden natuurlijk dat wetten moeten 
worden aangepast en gekuist. Maar huns inziens dient dat 
te geschieden wanneer die wetten toch op de helling gaan en 
niet volstrekt ten overvloede. Zij vroegen de Staatssecretaris 
derhalve de wijzigingen te beperken tot de noodzakelijke aan-
passingen. Daarbij zou b.v. kunnen worden gedacht aan het 
vervangen van de term „ontvanger der registratie" in andere 
wetten. Dan zou het trouwens de voorkeur verdienen deze op-
volging te regelen in een bepaling van de Registratiewet 1970. 
Een dergelijke bepaling wijzigt dan niet de andere wetten maar 
duidt ze opnieuw, door een formulering als bij voorbeeld: 
„Overal waar sprake is van, enz." Een goed voorbeeld van 
deze doelmatige werkwijze geeft voor een volstrekt analoog 
geval artikel III van de wet van 28 juni 1956, houdende wijzi-
ging in de rechterlijke organisatie (Stb. 377). Dit artikel zegt 
dat overal waar in wettelijke bepalingen gesproken wordt van 
„ambtenaar van het openbaar ministerie", hiervoor gelezen 
wordt „officier van justitie". 

De leden die dit betoog hielden hadden met instemming aan 
het slot van de memorie van toelichting gesteld gezien, dat 
niet alle bepalingen, waar sprake is van zegel- of registratie-
recht, reeds nu worden gewijzigd. „Gezien het geringe belang, 
kan dit beter bij een andere geschikte gelegenheid plaatsvin-
den", schrijft de Staatssecretaris. Hij moge bedenken, dat dit 
niet alleen geldt voor rijkswetten, verdragen en andere inter-
naionale overeenkomsten, maar evenzeer voor onze eigen na-
tionale wet. 

In het vertrouwen dat de bewindsman tijdig vóór de open-
bare behandeling op deze opmerkingen zal willen reageren, 
acht de commissie het wetsontwerp hierdoor voldoende voor-
bereid. 

Aldus vastgesteld 2 september 1970. 
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