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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. 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Nr. 3 

Het onderhavige wetsontwerp strekt ertoe, het Burgerlijk 
Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en 
enige wetten op een aantal punten van ondergeschikte bete-
kenis te wijzigen. De voorstellen strekken in hoofdzaak tot op-
vulling van kleine lacunes en tot herstel van verzuimen en van 
kleine fouten in de wetgeving, en zijn verscheiden van aard. 

Artikel I 

Onderdeel A. Bij de wet van 8 mei 1969, Stb. 191, is o.a. 
een wijziging aangebracht in artikel llh Wetboek van Straf-
recht. De maatregel van plaatsing van minderjarigen in een 
inrichting voor buitengewone behandeling wordt in dat artikel 
genoemd onder a, 2° en onder b, 1°. Aan deze wijziging is 
artikel 40 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek nog niet aangepast. 
Voorgesteld wordt dit verzuim thans te herstellen. 

Onderdeel B. Artikel 136 van Boek 1 B.W. heeft betrek-
king op de werking van de beëindiging van het deelgenoot-
schap. Aan deze werking wordt in het tweede lid van dat arti-
kel terugwerkende kracht verleend in de gevallen waarin de be-
eindiging mogelijk tegen de wil van een der echtgenoten is 
geschied. De bepaling is nog afgestemd op het inmiddels af-
geschafte echtscheidingsrecht; zij veronderstelt dat echtschei-
ding niet op gemeenschappelijk verzoek tot stand kan worden 
gebracht, en dat scheiding van tafel en bed op vordering van 
een der partijen steeds op een bepaalde oorzaak moet zijn ge-
grond. In het nieuwe echtscheidingsrecht is de processuele 
scheidslijn die tussen de vordering van één der partijen - in 
beginsel geschikt voor scheiding tegen de wil van de ander -
en het gemeenschappelijk verzoek. In het licht van het nieuwe 
echtscheidingsrecht komt de strekking van de onderhavige be-
paling het best tot haar recht door van dit onderscheid uit te 
gaan, en de terugwerkende kracht voor te behouden voor de 
gevallen waarin de scheiding - echtscheiding zowel als schei-
ding van tafel en bed - is uitgesproken op vordering van één 
der partijen. 

Onderdeel C. Anders dan echtscheiding, die inschrijving in 
de registers van de burgerlijke stand behoeft, komt scheiding 
van tafel en bed tot stand doordat het vonnis in kracht van 
gewijsde gaat; de inschrijving in het huwelijksgoederenregister 
volgens artikel 173 Boek 1 heeft geen constitutief karakter. 
In artikel 175 Boek 1 dient derhalve niet te worden verwezen 
naar inschrijving, doch naar het in kracht van gewijsde gaan 
van het vonnis van scheiding van tafel en bed. 

Onderdeel D. Het eerste lid van artikel 976, betreffende de 
werking jegens derden van de inkorting van giften in het erf-
recht, bevat een kennelijke fout: waar „gevers" staat moet 
„begiftigden" worden gelezen; vergelijk ook artikel 1726, lid 
2 B.W. Voorgesteld wordt deze fout te herstellen. Een soort-
gelijke vergissing is te vinden in het tweede lid van hetzelfde 
artikel, waar in plaats van „gift" moet worden gelezen: ver-
vreemding. De Franse tekst van de Officiële Editie van 1830 
bevat de juiste lezing. 

Onderdeel E. Bij de Invoeringswet van de Failissements-
wet (Wet van 20 januari 1896, Stb. 9) werden de artikelen 
882-899 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
inzake de staat van kennelijk onvermogen afgeschaft. Deson-
danks werd er toen van afgezien de verwijzing naar deze 
toestand, een soort van faillissement voor niet-kooplieden, in 
andere wetsartikelen ongedaan te maken. Het gevolg is dat in 
onze wetboeken nog herhaaldelijk de term „staat van kennelijk 
onvermogen" voorkomt naast het faillissement, hoewel deze 
staat inmiddels reeds 75 jaar geleden uit ons rechtsleven is 
verdwenen. Het ontwerp beoogt deze verwijzingen, waar zij 
nog in de wetboeken voorkomen, thans te doen vervallen. Er 
zij op gewezen dat dit ontwerp alleen betrekking heeft op de 
vroeger bestaan hebbende formele „staat van kennelijk onver-
mogen" krachtens rechterlijke uitspraak, en dat de term „on-
vermogen" - en ook „kennelijk onvermogen" (artikel 71, lid 
4, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) - , die veel ruimer 
is, overigens uiteraard in de wetgeving is gehandhaafd. 

Onderdeel F. Verwezen zij naar de toelichting op onder-
deel E. 

Onderdeel G. In artikel 1638/;, lid 2, wordt nog verwezen 
naar artikel 19 van de Muntwet 1901, die inmiddels bij de 
Muntwet 1948 (Wet van 15 april 1948, Stb. I 156) is inge-
trokken. Deze laatste wet bevat geen bepaling die als gelijk-
waardig aan artikel 19 Muntwet 1901 kan worden beschouwd, 
zodat het tweede lid van artikel 1638/j moet vervallen; van 
enige behoefte aan een vervangende regeling is niet gebleken. 

Onderdelen H-K. Verwezen zij naar de toelichting op on-
derdeel E. 

Artikel II 

Onderdelen A en B. Verwezen zij naar de toelichting op 
artikel I, onderdeel E. 

Onderdeel C. Het tegenwoordige artikel 145, eerste lid, 
bevat een kennelijk onjuiste verwijzing naar het tweede lid 
van artikel 7; de bepaling welke is bedoeld, is vervat in het 
derde lid van dit artikel. 

Onderdeel D. Sedert de wet van 24 december 1954, Stb. 
602, bestaat er in elk arrondissement slechts één raad voor de 
kinderbescherming: artikel 238, lid 1, Boek 1 B.W. Hieraan 
dient de tekst van artikel 598/ Rv., die nog met de mogelijk-
heid van meer dan één raad rekening houdt, te worden aan-
gepast. 

Artikel Ml 

Artikel 4 van de Vuurwapenwet 1919 verplicht allen, die van 
het afleveren van vuurwapenen of van munitie aan particu-
lieren een beroep of een gewoonte maken, een doorlopend 
register te houden. 

Dit register is een belangrijk hulpmiddel voor de controle op 
het vuurwapenbestand in Nederland, welke controle op zijn 
beurt essentieel is voor de bestrijding van ongeoorloofd vuur-
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wapenbezit en daarmede van de criminaliteit. Het woord „par-
ticulieren" in artikel 4 is in de praktijk steeds zo uitgelegd 
dat het gebruikt werd in tegenstelling tot het ook in de Vuur-
wapenwet voorkomende begrip publiekrechtelijke lichamen. 
In feite betekende dit dat alle wapenhandelaren, zowel detail-
listen als grossiers, aan de registratieplicht onderworpen waren. 
Bij arrest van 24 oktober 1970, N.J. 1971, nr. 108, heeft de 
Hoge Raad echter uitgemaakt dat onder „particulieren" niet 
de kleinhandelaar, die wapens of munitie betrekt om aan het 
publiek te verkopen, is begrepen. Daaruit volgt dat groothan-
delaren niet onder de verplichting van artikel 4 vallen. Zouden 
dezen echter geen register houden van de door hen afgeleverde 
vuurwapens en munitie, dan zou een gat in de controle vallen, 
hetgeen tot zeer ongewenste konsekwenties zou kunnen leiden. 
Weliswaar is het niet onmogelijk een registratieverplichting 
voor groothandelaren indirekt op een andere bepaling van de 
Vuurwapenwet 1919 te baseren, maar - alleen reeds om rede-
nen van duidelijkheid - verdient het de voorkeur wanneer deze 
verplichting direkt op de wet berust. Dit geldt te sterker om-
dat het de bedoeling is in de nieuwe wapenwet, die momenteel 
wordt opgesteld, een dergelijke verplichting op te nemen. Voor-
gesteld wordt in het eerste lid van artikel 4 van de Vuurwapen-
wet het woord particulieren te vervangen door een omschrijving 
van het begrip particulieren zoals dit is opgevat vóór het hier-
boven genoemde arrest van de Hoge Raad. Dit kan het een-
voudigst worden bereikt met behulp van een verwijzing naar 
artikel 3. 

Artikel IV 

Bij artikel 24 van de Invoeringswet van de douanewetgeving 
van 2 augustus 1962, Stb. 324, werden o.m. de artikelen 11 
en 14 van de Zeebrievenwet 1926 aldus gewijzigd, dat de 
daarin genoemde taken werden opgedragen aan de ambtenaren 
der invoerrechten en accijnzen. Deze bepalingen werden op-
nieuw gewijzigd bij de wet van 13 april 1963, Stb. 169, waarbij 
de uitdrukkelijke aanwijzing van deze ambtenaren zonder ge-
noegzame reden ongedaan werd gemaakt en aansluiting bij de 
oude tekst werd gezocht. Het verdient de voorkeur in de tekst 
van de Zeebrievenwet 1926 opnieuw rekening te houden met 
de bovengenoemde wijzigingswet van 2 augustus 1962; verge-
lijk ook artikel 14 lid 1 van de Zeebrievenwet 1926. 

Artikel V 

De Comptabiliteitswet bevat, voor het ontslag en de schor-
sing van leden van de Algemene Rekenkamer, een verwijzing 
naar de artikelen 11-13 van de Wet op de rechterlijke orga-
nisatie. Wetsontwerp 10 808 (wijziging van enige plannen be-
treffende de rechterlijke organisatie) voorziet in een nieuwe 
redactie van de ontslagbepalingen in de Wet op de rechterlijke 
organisatie. Ingevolge daarvan is de verwijzing in de Compta-
biliteitswet niet meer juist. Bij de opstelling van wetsontwerp 
10 808 was er van uitgegaan dat vóór de verwezenlijking van de 
daarbij voorgestelde wetswijzigingen de oude Comptabi!iteits-
wet door de nieuwe zou zijn vervangen. Nu de nieuwe Comp-
tabiliteitswet door de Staten-Generaal niet is aanvaard, is het 
noodzakelijk de verwijzing in de Comptabiliteitswet van 1927 
alsnog aan te passen. Deze aanpassing sluit aan bij de be-
staande bepalingen. Bij de voorbereiding van een nieuw ont-
werp ter vervanging van de Comptabiliteitswet zal worden na-
gegaan of een herziening van de ontslaggronden voor leden 
van de Rekenkamer in navolging van de gewijzigde ontslag-
gronden van leden van de rechterlijke macht gewenst is. 

Artikelen VI en VII 

Bij de wet van 3 mei 1971, Stb. 287, is in een groot aantal 
wettelijke bepalingen wijziging aangebracht met het oog op 
de invoering van de besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid. Het is gebleken dat ook de Natuurschoonwet 
1928 en de Wet gemeenschappelijke regelingen nog een zo-
danige aanpassing behoeven. 

Artikel VIII 

Door uitbreiding van het aantal zaken kampt de Centrale 
Raad van Beroep momenteel met een achterstand. Uitbrei-
ding van het aantal ondervoorzitters en het aantal leden is 
daarom noodzakelijk. De thans voorgestelde wijziging strekt 
ertoe daarvoor in de wet de nodige ruimte te scheppen. 

Artikel IX 

Onderdeel A. De gerechtshoven in Arnhem en 's-Her-
togenbosch zullen, na wetswijziging volgens wetsontwerp 
10 808, ten hoogste 13 raadsheren kunnen tellen. In 's-Her-
togenbosch zal binnen afzienbare tijd, volgens de normen die 
gelden voor de bezetting van gerechtshoven, opnieuw een uit-
breiding noodzakelijk zijn. 

Het voorstel wil daartoe de wettelijke mogelijkheid schep-
pen. 

Onderdeel B. Volgens de normen voor de samenstelling 
van de rechtbanken, zou de arrondissementsrechtbank te Am-
sterdam momenteel 46 leden (president, vice-presidenten en 
rechters tezamen) mogen tellen, dat is juist het door de wet 
momenteel voorziene maximum. 

Het is waarschijnlijk dat de eerstkomende jaren, door uit-
breiding van de werkzaamheden, het volgens de normen be-
nodigde aantal leden hoger zal worden. Het voorstel wil de 
wettelijke mogelijkheid openen om in deze behoefte te voor-
zien. 

Onderdeel C. De rechtbanken in 's-Gravenhage en Rotter-
dam mogen momenteel ten hoogste 8 vice-presidenten tellen. 
Dit aantal is thans voor Rotterdam te klein geworden, vooral 
ook doordat een van de kinderrechters aanspraak kan maken 
op benoeming tot vice-president. 

In verband daarmede wordt voorgesteld het wettelijk maxi-
mum aantal vice-presidenten voor beide rechtbanken met 2 
te verhogen. 

Artikel X 

Bij de Algemene termijnenwet (wet van 25 juli 1964, 
Stb. 315) is in artikel I onder 13 bepaald dat artikel 18, 
tweede volzin van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorgani-
satie - luidende: Indien de laatste dag van deze termijn valt op 
een dag, waarop de griffie gesloten is, wordt hij voor de be-
rekening niet meegeteld. - vervalt. Ten onrechte is evenwel 
de verwijzing naar deze zin in artikel 21 der laatstgenoemde 
wet toen gehandhaafd. 

Artikel XI 

Verwezen zij naar de toelichting op artikel I, onderdeel A. 

Artikel XII 

Evenals de Comptabiliteitswet (zie artikel V) bevat de 
Wet op de Registeraccountants een verwijzing naar de ont-
slagbepalingen in de Wet op de rechterlijke organisatie. Bij de 
opstelling van wetsontwerp 10 808 tot wijziging van enige 
bepalingen betreffende de rechterlijke organisatie is verzuimd 
de Wet op de registeraccountants aan te passen. Thans wordt 
voorgesteld dit verzuim te herstellen. 

Artikel XIII 

Bij de wet van 30 juni 1967, Stb. 377 is een groot aantal 
in verschillende onderdelen van de wetgeving voorkomende 
bepalingen inzake schending van geheimen gewijzigd. Het 
daarbij gevolgde systeem is dat de normen in de verschillende 
wetten staan, maar de sanctie in artikel 272 van het Wetboek 
van Strafrecht. De Havennoodwet is daarbij over het hoofd 
gezien. Voorgesteld wordt deze alsnog te herzien. De voorge-
stelde nieuwe bepaling is gelijkluidend aan bepalingen inzake 



6 

schending van geheimen die in vergelijkbare wetten (b.v. de 
Noodwet voedselvoorziening) voorkomen. 

Artikel XIV 

De Wet op de Loonbelasting 1964 behoeft een wijziging 
van gelijke strekking als de Natuurschoonwet 1928 volgens arti-
kel VI en de Wet gemeenschappelijke regelingen volgens arti-
kel VIL 

Artikel XV 

Voor de behandeling van geschillen betreffende jaarreke-
ningen van ondernemingen heeft de wet een bijzondere kamer 
van het gerechtshof te Amsterdam, de ondernemingskamer, 
aangewezen (artikel 32 van de Wet op de jaarrekening van 
ondernemingen). 

Deze zaken worden volgens de regels der dagvaardings-
procedure behandeld, hetgeen meebrengt dat ze ter rolle 
worden ingeschreven. 

Het is voorshands nog niet te voorspellen, hoe dikwijls 
zulke zaken zullen worden aangebracht, en evenmin of dit 
regelmatig zal geschieden: het is zeker niet uitgesloten dat 
zich jaarlijks gedurende enige maanden een „top" zal voor-
doen, omdat bij zeer vele, zo niet de meeste, ondernemingen 
de jaarrekening in mei of juni pleegt te worden vastgesteld. 

Het is daarom aan twijfel onderhevig of het zin zal hebben 
op geregelde tijden rolzittingen van de ondernemingskamer te 
doen houden: onnodige rolzittingen dienen te worden ver-
meden. In dit verband zij er aan herinnerd dat — anders dan 
bij de rechtbank: artikel 288a Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering - bij een gerechtshof de rolzittingen niet door een 
enkelvoudige kamer worden waargenomen; voor een rolzitting 
van de ondernemingskamer zouden dan ook alle vijf leden 
— drie raadsheren en twee raden — aanwezig moeten zijn. 
Anderzijds is het van belang dat, wanneer er een geschil over 
een jaarrekening is, de zaak op korte termijn en met spoed 
kan worden behandeld. Dit is ook de achtergrond van artikel 
33, derde lid, van de Wet op de jaarrekening van onder-
nemingen, dat het afzien van de conclusies van re- en dupliek 
als regel stelt. 

De meest practische oplossing blijkt te zijn om, althans 
voorshands, de jaarrekeningszaken te doen inschrijven ter 
rolle van de — gewone - burgerlijke kamer van het gerechtshof, 
die wel regelmatig rolzittingen houdt. Na het nemen van de 
conclusies kan de zaak dan ter behandeling worden verwezen 
naar de ondernemingskamer. 

Op voorstel van en in overleg met het gerechtshof is deze 
oplossing gekozen en in het wetsontwerp neergelegd. 

De Minister van Justitie, 

VAN AGT. 


