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Wijziging van enige artikelen van het Burgerlijk 
Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 
de Vuurwapenwet 1919, de Zeebrievenwet 1926, 
de Comptabiliteitswet, de Natuurschoonwet 1928, 
de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Beroepswet, 
de Wet op de samenstelling van de burgerlijke 
gerechten, de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie, 
de Beginselenwet voor de kinderbescherming, de Wet 
op de Registeraccountants, de Havennoodwet, de Wet 
op de loonbelasting 1964, en de Wet op de jaarrekening 
van ondernemingen. 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot wijziging van enige artikelen van het Burgerlijk Wet-
boek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Vuur-
wapenwet 1919, de Zeebrievenwet 1926, de Comptabiliteitswet, 
de Natuurschoonwet 1928, de Wet gemeenschappelijke rege-
lingen, de Beroepswet, de Wet op de samenstelling van de 
burgerlijke gerechten, de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorgani-
satie, de Beginselenwet voor de kinderbescherming, de Wet op 
de Registeraccountants, de Havennoodwet, de Wet op de loon-
belasting 1964, en de Wet op de jaarrekening van onder-
nemingen. 

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

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 5 mei 1972. 

JULIANA. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-G'eneraal 

WIJ J U L I A N A , 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 enkele artikelen van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering, alsmede van een aantal 
andere wetten te wijzigen, voornamelijk om deze aan de be-
staande wetgeving 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 40 van Boek 1 wordt de zinsnede „ingevolge 
artikel llh, onder a, 2°, van dat wetboek" gelezen: ingevolge 
artikel 77h, onder a, 2°, of b, 1°, van dat wetboek. 

B. De tweede zin van het tweede lid van artikel 136 van 
Boek 1 wordt gelezen: 

Indien het deelgenootschap is geëindigd door opheffing bij 
vonnis dan wel door echtscheiding of scheiding van tafel en 
bed op vordering van een der partijen, treedt voor het in de 
vorige zin genoemde ogenblik in de plaats de aanvang van 
de dag waarop de daartoe strekkende rechtsvordering werd 
ingesteld. 

C. In het eerste lid van artikel 175 van Boek 1 worden de 
woorden „na de inschrijving van het vonnis" vervangen door: 
nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. 

D. Artikel 976 wordt als volgt gewijzigd: 
a. In het eerste lid, worden de woorden „de gevers" ge-

lezen: de begiftigden. 
b. In het tweede lid wordt het woord „gift" vervangen door: 

vervreemding. 

E. In artikel 1307 vervallen de woorden: of van kennelijk 
onvermogen. 

F. In artikel 1454 vervallen, op de beide plaatsen waar zij 
voorkomen, de woorden: of van kennelijk onvermogen. 

G. Het tweede lid van artikel 1638/J vervalt. 

H. In artikel 1683, 4°, vervallen de woorden: of van ken-
nel ijk onvermogen. 

I. In artikel 1809, 3°, vervallen de woorden: of van ken-
nelijk onvermogen. 

J. In artikel 1850, 3°, vervallen de woorden: of van kenne-
lijk onvermogen. 

K. In artikel 1869, 4°, vervallen de woorden: of van ken-
nelijk onvermogen. 
11804 1-3 (2 vel) 



2 

Artikel II Artikel IX 

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als 
volgt gewijzigd: 

A. In artikel 4, eerste lid, onder 5°, vervalt de zinsnede: 
of van iemand, die in staat van kennelijk onvermogen is ver-
klaard. 

B. In artikel 126, dertiende lid, vervallen, op de beide plaat-
sen waar zij voorkomen, de woorden: of van kennelijk onver-
mogen. 

C. In artikel 145, eerste lid, worden de woorden „het tweede 
lid van artikel 7" vervangen door: het derde lid van artikel 7. 

D. In artikel 598/ vervallen de woorden: of van één van 
de raden voor de kinderbescherming. 

Artikel III 

De Vuurwapenwet 1919 wordt als volgt gewijzigd: 
In artikel 4, eerste lid, wordt in plaats van „particulieren" 

gelezen: „personen, niet begrepen onder artikel 3, derde lid, 
onder 1° en 2°,". 

Artikel IV 

De Zeebrievenwet 1926 wordt als volgt gewijzigd: 

A. Artikel 11, derde lid, wordt gelezen: 
3. Bij de aankomst in Nederland wordt de voorlopige zee-

brief, als bedoeld in het eerste lid, door de bevoegde ambte-
naren der invoerrechten en accijnzen ingehouden. 

B. Artikel 14, tweede lid, wordt gelezen: 
2. Ongeldige zeebrieven, waaronder begrepen vervallen en 

ingetrokken zeebrieven, worden door de bevoegde ambtenaren 
der invoerrechten en accijnzen ingehouden. 

Artikel V 

De Comptabiliteitswet (1927, Stb. 259) wordt als volgt 
gewijzigd: 

Artikel 47, derde lid, wordt gelezen: 
Artikel 11, met uitzondering van het bepaalde sub d, 1° en 

3°, artikel 12 met uitzondering van het bepaalde in het eerste 
lid sub b, artikel 13, eerste tot en met vierde lid, en artikel 13a 
van de Wet op de rechterlijke organisatie zijn op de leden en 
plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel VI 

De Natuurschoonwet 1928 (Stb. 63) wordt als volgt ge-
wijzigd: 

A. In de artikelen 9bis en 9ter, eerste lid, wordt in plaats 
van „naamloze vennootschappen of andere rechtspersoonlijk-
heid bezittende lichamen" gelezen: rechtspersonen. 

B. In artikel 9quater wordt in plaats van „de naamloze 
vennootschap of het rechtspersoonlijkheid bezittende lichaam" 
gelezen: de rechtspersoon. 

Artikel VII 

De Wet gemeenschappelijke regelingen wordt als volgt ge-
wijzigd: 

In artikel 11, vijfde lid, vervalt het woord: naamloze. 

Artikel VIII 

De Beroepswet wordt als volgt gewijzigd: 
In artikel 31, eerste lid, wordt onder b in plaats van „vier" 

gelezen: vijf, en onder c in plaats van „tien": twaalf. 

De Wet op de samenstelling van de burgerlijke gerechten 
wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 3, onder b, wordt in plaats van „ten hoogste 
13 raadsheren" gelezen: ten hoogste 15 raadsheren. 

B. In artikel 4, onder a, wordt in plaats van „ten hoogste 
33 rechters" gelezen: ten hoogste 35 rechters. 

C. In artikel 4, onder b, wordt in plaats van „ten hoogste 
8 vice-presidenten" gelezen: ten hoogste 10 vice-presidenten. 

Artikel X 

De Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie wordt als volgt 
gewijzigd: 

In artikel 21 vervalt de tweede volzin. 

Artikel XI 

De Beginselenwet voor de kinderbescherming wordt als 
volgt gewijzigd: 

A. In artikel 9, tweede lid, wordt de zinsnede „de maat-
regel, bedoeld in artikel llh, onder a, 2°, van het Wetboek 
van Strafrecht" gelezen: de maatregel, bedoeld in artikel 77/i, 
onder a, 2°, of b, 1°, van het Wetboek van Strafrecht. 

B. In artikel 20, tweede lid, wordt de zinsnede „een maat-
regel, bedoeld in artikel 77h, onder a, 2° of 1°, van het Wet-
boek van Strafrecht" gelezen: een maatregel, bedoeld in artikel 
77/i, onder a, 1°, dan wel onder a, 2° of b, 1°, van het Wet-
boek van Strafrecht. 

C. In artikel 27, eerste lid, wordt de zinsnede „artikel llh, 
onder a, 2°, van het Wetboek van Strafrecht" gelezen: artikel 
llh, onder a, 2°, of b, 1°, van het Wetboek van Strafrecht. 

Artikel XII 

De Wet op de Registeraccountants wordt als volgt gewijzigd: 
Artikel 50 wordt gelezen: 
Het in de artikelen 11, met uitzondering van onderdeel d, 

12, eerste lid, met uitzondering van de onderdelen d en e en 
13A van de Wet op de rechterlijke organisatie bepaalde is van 
overeenkomstige toepassing. 

a. op de krachtens artikel 46, eerste lid, benoemde leden 
en plaatsvervangende leden van de raad van beroep; 

b. op de krachtens artikel 46, tweede lid, benoemde leden 
van de raad van beroep buiten de gevallen, waarin de inschrij-
ving van de betrokkene in het in artikel 55 bedoelde accoun-
tantsregister ingevolge artikel 63, eerste lid, moet worden 
doorgehaald of hij krachtens artikel 34, eerste lid, onder c, als 
registeraccountant is geschorst. 

Artikel XIII 

De Havennoodwet wordt als volgt gewijzigd: 
Artikel 21 wordt gelezen: 
Ieder, die betrokken is of is geweest bij de uitvoering en 

het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens 
deze wet, is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem 
in zijn hoedanigheid bekend is geworden, voor zover hij niet 
in die hoedanigheid tot mededeling daarvan gehouden is. 

Artikel XIV 

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd: 
In artikel 2, derde lid, letter c, „die vennootschap of dat 

andere lichaam" vervangen door: dat lichaam. 
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Artikel XV 

De Wet op de jaarrekening van ondernemingen wordt als 
volgt gewijzigd: 

Het derde lid van artikel 33 wordt gelezen: 
3. De procedure wordt overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 135 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
ter rolle voor burgerlijke zaken ingeschreven en na het nemen 
van de conclusies naar de ondernemingskamer verwezen. Tenzij 
de rechter bijzondere gronden aanwezig acht voor het toestaan 
van het nemen van conclusies van repliek en van dupliek, zijn 
de artikelen 142 en 247, derde lid, van genoemd wetboek niet 
van toepassing. 

Artikel XVI 

De verschillende artikelen van deze wet treden in werking 
op door Ons te bepalen tijdstippen. 

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, 


