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Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van Wet 
betreffende de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W., negende 
gedeelte, bevattende de aanpassing van de Postwet 1954 en andere 
wetten. 

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsvoorstel vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

's-Gravenhage, 16 mei 1986 Beatrix 

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, 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 met het 

oog op de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek wijziging aan te brengen in de Postwet 1954 en andere wetten; 

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: 

Hoofdstuk I. Wijziging van de Postwet 1954 en andere wetten. 

Artikel I. De Postwet 1954 (Stb. 592) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 4, tweede lid onder b, worden de woorden «door schuld of 
nalatigheid van de afzender» vervangen door: door een oorzaak die aan de 
afzender kan worden toegerekend. 

Artikel II. De Postspaarbankwet 1954 (Stb. 594) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 14 worden de woorden «fouten of verzuimen» vervangen door: 
onregelmatigheden. Voorts worden de woorden «van de fout» vervangen 
door: ervan. 
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In artikel 15 wordt «goederen» vervangen door: zaken. 

Artikel III. De Wet van den 18den Mei 1929, Stb. 249, betreffende het in 
het leven roepen van een stichting «Het Nederlandsche Postmuseum» 
wordt als volgt gewijzigd: 

In het enige artikel wordt tweemaal «goederen» vervangen door: zaken. 

Artikel IV. De Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stb. 7) wordt als volgt 
gewijzigd: 

Artikel 3 ter, zevende lid, tweede zin, wordt vervangen door: Het dwang-
bevel levert een executoriale titel op, die met toepassing van de voorschriften 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan worden tenuitvoer-
gelegd. De betekening van het dwangbevel geschiedt op kosten van de 
machtiginghouder. 

In artikel 5, eerste lid, worden de woorden «met de eigenaren en beheer-
ders van openbare gronden, alsmede met de eigenaren en gebruikers van 
niet openbare gronden» vervangen door: met de rechthebbenden ten 
aanzien van de gronden, alsmede,wanneer het openbare gronden betreft, 
met de beheerders daarvan. 

In het vierde lid worden de woorden «aan de eigenaren der gronden 
waarop of waarin de aanleg zal, of de voorzieningen zullen geschieden» 
vervangen door: aan de rechthebbenden die in de kadastrale registratie als 
zodanig staan vermeld, zomede aan de overige rechthebbenden voorzover 
deze aan de burgermeester bekend zijn en woonplaats binnen het Rijk 
hebben en wanneer het openbare gronden betreft, tevens aan de beheerders 
daarvan. 

In artikel 9, eerste lid, worden de woorden «rechthebbenden op» vervan-
gen door: rechthebbenden ten aanzien van. 

In artikel 10, eerste lid, wordt tweemaal «het goed» vervangen door:de 
zaak. 

Artikel V. De Aanwijzingswet PTT 1954 (Stb. 593) wordt als volgt 
gewijzigd: 

In artikel 4 wordt «leveringen» vervangen door: leveranties. 

In artikel 10, derde lid, vervallen de woorden: omtrent roerende en 
onroerende zaken. Voorts wordt «de zaak» vervangen door: het goed. 

In artikel 13, tweede lid, wordt «leveringen» vervangen door: leveranties. 

Artikel VI. De Luchtvaartwet (Stb. 1958, 47) wordt als volgt gewijzigd: 

Het tweede lid onder a, b en c van artikel 20 wordt vervangen door: 
2. Het ontwerp omvat in ieder geval: 
a. een kaart waarop duidelijk zijn aangegeven 
1° de ligging, de grenzen en de grootte van het tot luchtvaartterrein te 

bestemmen terrein; en 
2° met betrekking tot de binnen de onder 1" bedoelde grenzen liggende 

onroerende zaken, de kadastrale gemeente en sectie waarbinnen die zaken 
zijn gelegen, hun kadastrale grenzen en de nummers van de betreffende 
percelen en van, indien een of meer van die zaken een gedeelte van een 
perceel uitmaken, de betreffende perceelsgedeelten. 

b. een lijst van de onroerende zaken, waarop de ontwerp-aanwijzing 
betrekking heeft, aangeduid met hun kadastrale aanduiding met vermelding 
van 
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1° de grootte volgens de kadastrale registratie van elk der betreffende 
percelen en, indien een onroerende zaak een gedeelte van een perceel 
uitmaakt, bovendien de grootte van dat gedeelte; en 

2° de namen en woonplaatsen van degenen, die met betrekking tot elk 
dezer zaken in de kadastrale registratie staan vermeld als eigenaar of 
rechthebbende op een beperkt recht waaraan die zaken onderworpen zijn 
en de wettelijke benaming van de beperKte rechten, met dien verstande dat 
ingeval een onroerende zaak is belast met een erfdienstbaarheid bij een 
zodanig recht tevens wordt aangegeven ten behoeve van welke onroerende 
zaak, aangeduid met haar kadastrale aanduiding, zij is verkregen, alsmede 
de namen en woonplaatsen volgens de kadastrale registratie van de 
eigenaren van laatstoedoelde onroerende zaken. 

c. voor zover deze Onze Minister bekend zijn een lijst van namen en 
woonplaatsen van degenen, die persoonlijk gerechtigde zijn tot elk der 
onroerende zaken, waarop de ontwerp-aanwijzing betrekking heeft, een en 
ander op overeenkomstige wijze als onder b ten eerste is bepaald. 

In artikel 24, eerste lid, worden de woorden «zakelijk gerechtigden» 
vervangen door: beperkt gerechtigden. 

Artikel 42, eerste lid onder a en b, wordt vervangen door: 
1. Voordat een verbod, als bedoeld in artikel 38, kan worden gelegd, 

worden met betrekking tot de terreinen welke bestemd zijn om onder het 
verbod te vallen, ter inzage van een ieder, gedurende dertig dagen ter 
griffie van de provincie of de provinciën, waarin net terrein is gelegen, 
nedergelegd: 

a. een kaart waarop die terreinen duidelijk zijn aangegeven, waarbij 
artikel 20, tweede lid onder a, van overeenkomstige toepassing is, en 

b. overeenkomstige lijsten, als bedoeld in artikel 20, tweede lid onder b 
en c, met dien verstande dat daarbij de in laatstgenoemd lid onder c 
voorkomende zinsnede «voor zover deze Onze Minister bekend zijn» wordt 
gelezen: voor zover deze Onze Minister dan wel de exploitant van het 
luchtvaartterrein bekend zijn. 

Artikel 43, tweede lid onder b sub A, wordt vervangen door: 

A. de personen, vermeld op de in artikel 42, eerste lid, bedoelde lijsten. 

In artikel 44, vierde lid, wordt «percelen» gewijzigd in: onroerende zaken. 

Artikel 45, tweede lid onder b sub I, wordt vervangen door: 
I. de personen, vermeld op de in artikel 42, eerste lid, bedoelde lijsten. 
In artikel 48, tweede lid, vervalt de tweede zin. 
Een nieuw derde lid wordt toegevoegd, luidende: 
3. Onze Minister doet de beschikking tot oplegging van een verbod als 

bedoeld in artikel 38 onverwijld inschrijven in de openbare registers, 
bedoeld in afdeling 3.1.2 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 3.1.2.7, eerste 
lid, van dat wetboek is niet van toepassing. 

Artikel 50, eerste lid onder b, wordt vervangen door: 
b. de rechthebbenden op een beperkt reent waaraan de terreinen zijn 

onderworpen. 
Onderdeel c van het eerste lid vervalt en de letter d voor het daarmee 

aangeduide onderdeel wordt vervangen door: c. 
In het tweede lid wordt «waarop» vervangen door: ten aanzien waarvan. 
De eerste drie zinnen van het derde lid worden vervangen door: De 

hypotheekhouder en de ingeschreven beslaglegger hebben geen recht op 
afzonderlijke schadevergoeding. Zij kunnen zich beroepen op hun rechten 
uit artikel 3.9.1.3 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 507a van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

In de slotzin wordt achter «hypotheekhouders» ingevoegd: en beslagleg-
gers. 
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In artikel 51, eerste lid, wordt «werd verleend.» vervangen door: is 
gevestigd en aan beslagleggers van de aanbieding, gedaan aan de recht-
hebbenden op het recht, waarop het beslag is gelegd. 

In het tweede lid worden tweemaal de woorden «en hypotheekhouders» 
vervangen door: , hypotheekhouders en beslagleggers. 

In artikel 52, eerste lid, worden de woorden «en hypotheekhouders» 
vervangen door: , hypotheekhouders en beslagleggers. 

Artikel 53, tweede lid, wordt vervangen door: 
2. De dagvaarding moet op straffe van nietigheid mede worden betekend, 
a. indien zij van de rechthebbenden uitgaat, aan de hypotheekhouders 

en beslagleggers; 
b. indien zij van een hypotheekhouder uitgaat, aan de rechthebhenden, 

de overige hypotheekhouders en de beslagleggers; 
c. indien zij van een beslaglegger uitgaat, aan de rechthebbenden, de 

hypotheekhouders en de overige beslagleggers. 

Artikel 55, eerste lid onder b, wordt vervangen door: 
b. de rechthebbenden op een beperkt recht waaraan de terreinen zijn 

onderworpen. 
Onderdeel c van het eerste lid vervalt. 
Voorts wordt in de laatste volzin van het eerste lid «percelen» vervangen 

door: onroerende zaken. 

In artikel 58, eerste lid, worden de woorden «roerende goederen» 
vervangen door: roerende zaken. 

In artikel 59, onder a, wordt «op» vervangen door: ten aanzien van. 
Onder b worden de woorden «op roerende en onroerende goederen» 

vervangen door: ten aanzien van roerende en onroerende zaken. Voorts 
worden de woorden «die goederen» vervangen door: die zaken. 

Onder d wordt «goederen» vervangen door: zaken. 

Artikel VII. De Deltaschadewet (Stb. 1971, 86) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 6, tweede lid, wordt «goederen» vervangen door: zaken. 

In artikel 8, tweede lid, wordt «goederen» vervangen door: zaken. 

In artikel 13, eerste lid, worden de woorden «bij de belanghebbende in 
eigendom zijnde» vervangen door: aan de belanghebbende toebehorende. 
Voorts worden de woorden «roerende en onroerende zaken» vervangen 
door: goederen. Tenslotte worden de woorden «deze zaken» vervangen 
door: deze goederen. 

In het tweede lid worden de woorden «Tot de in het eerste lid bedoelde 
zaken» vervangen door: Tot de in het eerste lid bedoelde goederen. De 
woorden «of die hij in eigendom tot zekerheid heeft overgedragen» 
vervallen. 

In het derde lid wordt «zaken» vervangen door: goederen. 

In artikel 14, tweede lid, wordt «zaken» vervangen door: goederen. 

In artikel 20, derde lid, worden de woorden «zijn schuldig handelen of 
nalaten» vervangen door: een handelen of nalaten dat hem kan worden 
toegerekend,. 

In artikel 27, derde lid, wordt in de eerste zin «worden» vervangen door: 
wordt. Voorts worden in die zin de woorden «wettelijke interessen» 
vervangen door: wettelijke rente. Tenslotte worden de woorden «de 
wettelijke interessen worden» in de derde zin vervangen door: de wettelijke 
rente wordt. 
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In artikel 28, eerste lid, worden de woorden «met hypotheek belaste 
zaken» vervangen door: met hypotheek of pand bezwaarde goederen. De 
woorden «de hypotheekhouder,» worden vervangen door: de hypotheek-
of pandhouder,. De woorden «en de eigenaar tot zekerheid,» vervallen. 

In het tweede lid wordt tweemaal «de zaak» vervangen door: het goed. 
De woorden «de hypotheekhouder» worden vervangen door: de hypotheek-
of pandhouder. De woorden «en de eigenaar tot zekerheid,» vervallen. 

In artikel 29, tweede lid, worden de woorden «de hypotheekhouder, de 
huurverkoperen de eigenaar tot zekerheid» vervangen door: de hypotheek-
of pandhouder en de huurverkoper. 

Artikel VIII. De Deltawet (Stb. 1958, 246) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 4, derde lid, wordt «overdracht» vervangen door: teruggave. 

In artikel 7, eerste lid, vervallen de woorden «of wateren». Voorts 
vervallen de woorden «en wateren». 

In het tweede lid worden de woorden «Onder buitendijkse gronden en 
wateren worden verstaan gronden en wateren» vervangen door: Onder 
buitendijkse gronden worden verstaan al dan niet onder water gelegen 
gronden. 

In het vierde lid vervallen de woorden «of wateren». 
In het zesde lid worden tweemaal de woorden «worden de wettelijke 

interessen» vervangen door: wordt de wettelijke rente. Voorts worden de 
woorden «Deze worden» vervangen door: Deze wordt. Bovendien worden 
de woorden «de wettelijke interessen worden» vervangen door: de 
wettelijke rente wordt. Tenslotte worden de woorden «de wettelijke 
interessen zijn» vervangen door: de wettelijke rente is. 

In het zevende lid vervallen de woorden «of wateren». 
In het achtste lid worden de woorden «percelen» in de eerste zin gewijzigd 

in: onroerende zaken. De tweede en derde zin worden vervangen door: Onze 
Minister van Financiën neemt vóór de totstandkoming van een werk, als 
bedoeld in artikel 1, een beschikking houdende iedere daarvoor in aanmer-
king komende buitendijkse onroerende zaak, aangeduid met haar kadastrale 
aanduiding, waarop artikel 7 van deze wet van toepassing is en doet deze 
uiterlijk ten dage van de totstandkoming van dat werk inschrijven in de 
openbare registers, bedoeld in afdeling 3.1.2 van het Burgerlijk Wetboek. 
Nadat voor een onroerende zaak de in het eerste lid bedoelde verrekening 
heeft plaatsgevonden, geeft Onze Minister daarvan een verklaring en doet 
deze onverwijld inschrijven in de hierboven genoemde openbare registers. 
Artikel 3.1.2.7, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek is op deze beschikkin-
gen en verklaringen niet van toepassing. 

In het negende lid vervallen tweemaal de woorden «en wateren». 
Het elfde lid vervalt en het twaalfde lid wordt vernummerd tot elfde lid. 

Artikel IX. De Wet schade oesterkwekers (Stb. 1966, 399) wordt als volgt 
gewijzigd: 

In artikel 3, eerste lid onder a, worden de woorden «roerende en onroe-
rende zaken» vervangen door: goederen. 

In artikel 5, eerste lid, worden de woorden «tot de eigendom van de 
oesterkweker behorende» vervangen door: aan de oesterkweker toebeho-
rende. Voorts worden de woorden «roerende en onroerende zaken» 
vervangen door: goederen. Tenslotte worden de woorden «deze zaken» 
vervangen door: deze goederen. 

In het tweede lid vervallen de woorden «of die hij in eigendom tot 
zekerheid heeft overgedragen». 
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Het derde lid wordt vervangen door: 
3. Tot de in het eerste lid bedoelde goederen worden mede gerekend de 

zaken waarvoor de oesterkweker anders dan als eigenaar op grond van een 
overeenkomst aangegaan voor 1 januari 1963 het risico draagt. 

In het vierde lid wordt «zaken» vervangen door: goederen. 

In artikel 6, derde lid, wordt «zaken» vervangen door: goederen. 

In artikel 10, tweede lid, wordt «interesse» vervangen door: rente. 

In artikel 11 worden de woorden «wettelijke interessen» vervangen door: 
wettelijke rente. De woorden «de met hypotheek belaste zaken» worden 
vervangen door: de met hypotheek of pand bezwaarde goederen. De 
woorden «de hypotheekhouder» worden tweemaal vervangen door: de 
hypotheek" of pandhouder. De woorden «en de eigenaar tot zekerheid» 
vervallen tweemaal. Tenslotte wordt tweemaal «de zaak» vervangen door: 
het goed. 

Artikel X. De Wegenverkeerswet (Stb. 1935,554) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 1, eerste lid onder 7, vervalt onderdeel b. 

In artikel 30, eerste lid onder a, worden de woorden «eenig goed» 
vervangen door: enige zaak. 

In artikel 31, eerste lid, wordt «goederen» vervangen door: zaken. Voorts 
worden de woorden «daaronder begrepen schuld van iemand» vervangen 
door: daaronder begrepen het geval dat zij is veroorzaakt door iemand. 

Het vierde lid vervalt. 
In het vijfde lid wordt «schuld» vervangen door: een fout. Voorts wordt 

daarin «goederen» vervangen door: zaken. 
Het zesde lid vervalt. 
In het zevende lid wordt «goederen» vervangen door: zaken. 
In het negende lid worden de woorden «medeschuld als bedoeld in het 

zesde lid» vervangen door: een omstandigheid die aan de benadeelde kan 
worden toegerekend als bedoeld in artikel 6.1.9.6 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

Het tiende lid vervalt. 

Artikel XI. De Wrakkenwet (Stb. 1934, 401) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 2, tweede lid, wordt «goederen» vervangen door: zaken. 

Artikel XII. De Waterstaatswet 1900 (Stb. 176) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 12, eerste lid, worden de woorden «onroerende goederen» 
vervangen door: onroerende zaken. De woorden «rechthebbenden op die 
goederen» worden vervangen door: rechthebbenden ten aanzien van die 
zaken. 

In het tweede lid worden de woorden «waarbij de bij de uitvoering 
betrokken perceelen met hunne kadastrale nummers zijn aangewezen, 
benevens uittreksels uit de kadastrale leggers betreffende die perceelen» 
vervangen door: waarop duidelijk de bij de uitvoering betrokken onroerende 
zaken met vermelding van hun kadastrale aanduiding zijn aangewezen, 
alsmede uittreksels uit de kadastrale registratie bevattende tenminste de 
gegevens omtrent de rechten, de rechthebbenden, de kadastrale aanduiding 
en de grootte van die onroerende zaken. 

In het derde lid worden de woorden «de registers van het kadaster als 
eigenaren der perceelen» vervangen door: de kadastrale registratie als 
eigenaren staan vermeld ten aanzien van de in het vorige lid bedoelde 
onroerende zaken. 

In artikel 12b, tweede lid, wordt «het goed» vervangen door: de zaak. 
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In artikel 12f worden de woorden «wettelijke interesten» vervangen 
door: wettelijke rente. 

Aan artikel 14 wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 
Provinciale Staten doen een besluit tot oprichting, wijziging, splitsing of 

vereniging van waterschappen, veenschappen of veenpolders waarbij 
registergoederen overgaan, onverwijld inschrijven in de openbare registers, 
bedoeld in afdeling 3.1.2 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 3.1.2.7, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. 

In artikel 19, onder A III c, worden de woorden «, bezwaren en verpanden 
van onroerende zaken» vervangen door: en bezwaren van onroerende 
zaken en de beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen,. 

Artikel 47, tweede lid, wordt vervangen door: 
Het dwangbevel levert een executoriale titel op, die met toepassing van 

de voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan 
worden tenuitvoergelegd. De betekening van het dwangbevel geschiedt op 
kosten van de schuldenaar. 

Het vierde lid vervalt. 

In artikel 56 worden de woorden «eigendommen» vervangen door: 
zaken. Voorts worden de woorden «en op de daarop gevestigde rechten 
van erfpacht, opstal, vruchtgebruik of beklemming,» vervangen door: en 
op de rechten van erfpacht, opstal, vruchtgebruik of beklemming waaraan 
deze onderworpen zijn,. 

Artikel XIII. De Bevoegdhedenwet waterschappen (Stb. 1978, 285) wordt 
als volgt gewijzigd: 

In artikel 2 worden de woorden «ander zakelijk recht» vervangen door: 
beperkt recht. Voorts worden de woorden «gelegen onroerend goed» 
vervangen door: gelegen onroerende zaken. Tenslotte worden de woor-
den «het onroerendgoed» vervangen door: de onroerende zaak. 

Artikel 5, eerste lid, wordt vervangen door: 
1. Het dagelijks bestuur kan de in artikel 4 van deze wet en de in artikel 

14 van de Keurenwet bedoelde kosten bij dwangbevel invorderen. Het 
dwangbevel levert een executoriale titel op, die met toepassing van de 
voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan 
worden tenuitvoergelegd. De betekening van het dwangbevel geschiedt op 
kosten van de schuldenaar. 

Het derde lid vervalt. 
Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid. De woorden «en derde» 

vervallen daarin. 
Het vijfde en zesde lid worden vernummerd tot vierde en vijfde lid. 
Het zevende lid wordt vernummerd tot zesde lid. In dit lid worden de 

woorden «ander zakelijk recht» vervangen door: een beperkt recht. Aan het 
slot van de eerste zin worden toegevoegd de woorden: , en op de beperkte 
rechten waaraan die zaken zijn onderworpen. De slotzin wordt vervangen 
door: Het voorrecht gaat boven hypotheeken boven alle andere voorrechten, 
met uitzondering van het voorrecht van artikel 3.10.4.1 onder a, alsmede 
dat van artikel 3.10.3.3 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover de daar 
bedoelde kosten na de in de vorige volzin bedoelde kosten zijn gemaakt. 

In artikel 10, eerste lid onder b, vervallen de woorden «, andere dan 
grondbelasting». 

In artikel 25, eerste lid, worden de woorden «en om den schuldenaar, 
zonder vonnis, bij lijfsdwang tot betaling te dwingen» vervangen door: , en 
het recht geeft de schuldenaar zonder vonnis bij lijfsdwang tot betaling te 
dwingen. 

Het tweede lid vervalt. 
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Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid en wordt vervangen door: 
2. Voor de waterschapsbelastingen terzake van onroerende zaken, voor 

zover deze worden geheven van de eigenaar of van de genothebbende 
krachtens een beperkt recht, heeft het waterschap een voorrecht op de 
onroerende zaken waarop de aanslag in een zodanige belasting betrekking 
heeft, en op de beperkte rechten waaraan die zaken zijn onderworpen. Het 
voorrecht gaat boven hypotheek en boven alle andere voorrechten, met 
uitzondering van het voorrecht van artikel 3.10.4.1 onder a, alsmede dat 
van artikel 3.10.3.3 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover de daar bedoelde 
kosten na de vaststelling van de aanslag zijn gemaakt. 

Artikel XIV. De Rivierenwet (Stb. 1908, 339) wordt als volgt gewijzigd. 

Artikel 10, paragraaf 3, wordt vervangen door: 
§ 3. De ingevolge par. 2 verschuldigde kosten kunnen worden ingevorderd 

bij dwangbevel. Het dwangbevel levert een executoriale titel op, die met 
toepassing van de voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering kan worden tenuitvoergelegd. De betekening van het dwangbevel 
geschiedt op kosten van de schuldenaar. 

Hoofdstuk IV vervalt. 

Artikel XV. De Zaaizaad- en Plantgoedwet wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 48, eerste lid, worden de woorden «en gaan over bij erfopvolging» 
vervangen door: of andere overgang. 

Het tweede lid vervalt. 
Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid en vervangen door: 
2. De levering vereist voor de overdracht van een kwekersrecht of het 

recht, voortvloeiende uit een aanvrage tot verlening van kwekersrecht, 
geschiedt bij een akte. 

Het vierde, vijfde en zesde lid worden vernummerd tot derde, vierde en 
vijfde lid. 

Na artikel 49 wordt een nieuw artikel 49a ingevoegd, luidende: 
Artikel 49a. 1. Pandrecht op een kwekersrecht wordt gevestigd bij een 

akte en werkt tegenover derden eerst wanneer de akte in het Nederlands 
Rassenregister is ingeschreven. 

2. De pandhouder is verplicht in een door hem ondertekende verklaring, 
bij de Raad voor het Kwekersrecht in te zenden, woonplaats te kiezen te 
's-Gravenhage. Indien die keuze niet is gedaan, geldt de zetel van de Raad 
voor het Kwekersrecht als gekozen woonplaats. 

3. Bedingen in de akte waarbij het pandrecht is gevestigd, betreffende 
na inschrijving te verlenen licenties, gelden van het ogenblik af, dat zij in 
het Nederlands Rassenregister zijn aangetekend, ook tegenover derden. 
Bedingen, betreffende vergoedingen voor licenties, die op het ogenblik der 
inschrijving reeds waren verleend, gelden tegenover de houder der licentie 
na aanzegging aan deze bij deurwaardersexploit. 

4. Akten, waaruit blijkt, dat het pandrecht heeft opgehouden te bestaan 
of krachteloos is geworden, worden in het Nederlands Rassenregister 
ingeschreven. 

Artikel 50 wordt vervangen door: 
Artikel 50. 1. Het beslag op een kwekersrecht wordt gelegd en het 

proces-verbaal van inbeslagneming wordt in het Nederlands Rassenregister 
ingeschreven met overeenkomstige toepassing van de bepalingen van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering betreffende executoriaal en 
conservatoir beslag op onroerende zaken, met dien verstande dat in het 
proces-verbaal van inbeslagneming in plaats van de aard en de ligging van 
de onroerende zaak een aanduiding van het kwekersrecht wordt opgenomen. 
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2. Een vervreemding, bezwaring, onderbewindstelling of verlening van 
een licentie, tot stand gekomen na de inschrijving van het proces-verbaal, 
kan tegen de beslaglegger niet worden ingeroepen. 

3. De vóór de inschrijving van het proces-verbaal nog niet betaalde 
licentievergoedingen vallen mede onder een op het kwekersrecht gelegd 
beslag, nadat het ingeschreven beslag aan de houder der licentie is 
betekend. Deze vergoedingen moeten worden betaald aan de notaris voor 
wie de executie zal plaatsvinden, mits dit bij de betekening uitdrukkelijk 
aan de licentiehouder is medegedeeld, en behoudens de rechten van 
derden die de executant moet eerbiedigen. Hetgeen aan de notaris wordt 
betaald, wordt tot de in artikel 50a, tweede lid, bedoelde opbrengst gerekend. 
De artikelen 475c, 476 en 478 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring zijn van overeenkomstige toepassing. 

4. De inschrijving van het proces-verbaal van inbeslagneming kan 
worden doorgehaald: 

a. krachtens een schriftelijke ter inschrijving aangeboden verklaring van 
de deurwaarder dat hij in opdracht van de beslaglegger het beslag opheft 
of dat het beslag is vervallen; 

b. krachtens een ter inschrijving aangeboden rechterlijke uitspraak die 
tot opheffing van het beslag strekt of het verval van het beslag vaststelt of 
meebrengt. 

5. De artikelen 504a, 538-541, 726, tweede lid, en 727 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering zijn in geval van beslag op een kwekersrecht 
van overeenkomstige toepassing. 

Na artikel 50 wordt een nieuw artikel 50a ingevoegd, luidende: 
Artikel 50a. 1. De verkoop van een kwekersrecht door een pandhouder 

of een beslaglegger tot verhaal van een vordering geschiedt in het openbaar 
ten overstaan van een bevoegde notaris. De artikelen 508, 509, 513, eerste 
lid, 514, tweede en derde lid, 515-519 en 521-529 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing met dien 
verstande dat hetgeen daar ten aanzien van hypotheken en hypotheekhou-
ders is voorgeschreven geldt voor de op het kwekersrecht rustende 
pandrechten en de pandhouders. 

2. De verdeling van de opbrengst geschiedt met overeenkomstige 
toepassing van de artikelen 551-552 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 

In artikel 55, eerste lid, worden de woorden «of in mede-eigendom» 
vervangen door: of voor wat betreft een aandeel daarin. 

Artikel XVI. De Wet van 22 mei 1845 (Stb. 1926, 334) op de invordering 
van 's Rijks directe belastingen wordt als volgt gewijzigd: 

Artikel 2, tweede lid, vervalt. 

In artikel 5 vervallen het tweede en derde lid. 
Het vierde lid wordt tweede lid en wordt vervangen door: 
Bij overgang van eigendom van onroerende zaken of rechten waaraan 

onroerende zaken zijn onderworpen, zijn de nieuwe verkrijgers aansprakelijk 
voor de belastingen en andere heffingen van het lopende en het vorige 
jaar, wegens die onroerende zaken verschuldigd, en kunnen zij tot de 
aanzuivering daarvan, evenals de schuldenaar zelf, rechtstreeks en in hun 
eigen goederen worden aangesproken. 

Artikel 6, eerste lid, wordt vervangen door: 
Deelgenoten welke niet bij name op het kohier van de in artikel 5, tweede 

lid, bedoelde belastingen en andere heffingen zijn aangeslagen, zijn niet 
aansprakelijk dan in de onroerende zaak of in het recht waaraan een 
onroerende zaak is onderworpen waarin zij een aandeel hebben. De 
uitwinning kan echter plaatshebben ten name van de op het kohier bekende 
deelgenoot. 
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In artikel 9 worden onder 1° de woorden «roerende of onroerende 
goederen» vervangen door: goederen. 

Het gestelde onder 2° wordt vervangen door: 
2°. wanneer de belastingschuldige niet binnen het Rijk in Europa woont 

of is gevestigd of aldaar geen vaste woonplaats heeft, alsmede wanneer hij 
het Rijk in Europa metterwoon wil verlaten of op grond van andere feiten 
en omstandigheden gerechtvaardigde vrees bestaat voor verduistering van 
zijn goederen;. 

Artikel 11, eerste lid, wordt vervangen door: 
De directe belastingen die drie jaren na de dagtekening van het aanslag-

biljet of na de laatst betekende akte van vervolging niet zijn ingevorderd, 
zijn verjaard. 

Artikel 12, eerste en tweede lid, worden vervangen door: 
's-Rijks Schatkist heeft een voorrecht op al de goederen van de belasting-

schuldige. 
Het voorrecht gaat boven alle andere voorrechten met uitzondering van 

die van de artikelen 3.10.3.15 en 3.10.4.1 onder a, alsmede dat van artikel 
3.10.3.3 van het Burgerlijk Wetboek voor zover de daar bedoelde kosten 
zijn gemaakt na de dagtekening van het aanslagbiljet. Het voorrecht gaat 
tevens boven pand, voor zover het pandrecht rust op een zaak als is 
bedoeld in artikel 16, derde lid, die zich op de bodem van de belasting-
schuldige bevindt, en behoudt deze rang in geval van faillissement van de 
belastingschuldige, ongeacht of tevoren inbeslagneming heeft plaatsgevon-
den. 

In het derde lid, eerste volzin, vervallen de woorden «of na de dagteekening 
der kennisgeving van het bevelschrift in art. 5 bedoeld». 

Artikel 14 wordt vervangen door: 
Artikel 14. De invordering der directe belastingen geschiedt bij een door 

de ontvanger uit te vaardigen dwangbevel. Het dwangbevel levert een 
executoriale titel op, die met toepassing van de voorschriften van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan worden tenuitvoergelegd, en 
het recht geeft de schuldenaar zonder vonnis bij lijfsdwang tot betaling te 
dwingen. Het dwangbevel kan onderscheiden personen betreffen en over 
verschillende jaren en directe belastingen lopen. 

In artikel 14bis worden de woorden «roerende of onroerende goederen» 
telkens vervangen door: goederen. 

Artikel 15quater vervalt. 

In artikel 16, eerste lid, eerste volzin, worden de woorden «roerende 
goederen» vervangen door: roerende zaken. 

Het derde lid wordt vervangen door: 
Behoudens in het geval dat een recht van terugvordering bestaat jegens 

degene die een zaak onrechtmatig of van een onbevoegde heeft verkregen, 
kunnen derden echter nimmer verzet in rechten doen tegen de inbeslagne-
ming ter zake van belastingen, indien de ingeoogste of nog niet ingeoogste 
vruchten, of roerende zaken tot stoffering van een huis of landhoef of tot 
bebouwing of gebruik van het land, zich tijdens de inbeslagneming op de 
bodem van de belastingschuldige bevinden. 

Artikel 20, vierde lid, vervalt. 

Artikel XVII. De Natuurschoonwet 1928 (Stb. 63) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 2, eerste alinea, worden de woorden «een onroerend goed» 
vervangen door: een onroerende zaak. Voorts worden de woorden «dat 
onroerend goed» vervangen door: die onroerende zaak. 
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In artikel 3 worden de woorden «het onroerend goed» telkens vervangen 
door: de onroerende zaak. Voorts wordt «goederen» telkens vervangen 
door: zaken. 

In artikel 7, eerste lid, worden de woorden «een onroerend goed» 
vervangen door: een onroerende zaak. Voorts worden de woorden «het 
onroerend goed» telkens vervangen door: de onroerende zaak. Tenslotte 
wordt «het goed» vervangen door: de zaak. 

In artikel 7bis wordt «goederen» vervangen door: zaken. 

In artikel 8 worden de woorden «het onroerend goed» telkens vervangen 
door: de onroerende zaak. Voorts worden de woorden «voor zover het als 
landgoed in voormelde zin blijft aangemerkt» vervangen door: voor zover 
die als landgoed in voormelde zin blijft aangemerkt. 

In artikel 9bis wordt «goederen» vervefngen door: zaken. 

In artikel 9ter, eerste lid, wordt «goederen» vervangen door: zaken. 

In artikel 9quater wordt «goederen» vervangen door: zaken. 

Artikel 11 wordt vervangen door: 
Artikel 11. Bij de verzoekschriften aan Onze Ministers van Welzijn, 

Volksgezondheid en Cultuur en van Financiën gericht om onroerende zaken 
te rangschikken onder artikel 1 dezer wet, worden met betrekking tot elke 
onroerende zaak waarop het verzoek betrekking heeft, overgelegd: 

a. een uittreksel uit de kadastrale registratie, bevattende ten minste de 
gegevens omtrent de rechten, de rechthebbenden, de kadastrale aanduiding 
en de grootte van de onroerende zaak, en 

b. een afschrift of uittreksel van de kadastrale kaarten waarop die 
onroerende zaak is weergegeven. 

Artikel XVIII. De Successiewet 1956 (Stb. 1984, 546) wordt als volgt 
gewijzigd: 

In artikel 1, tweede lid, worden de woorden «de schenking geregeld in de 
elfde titel van het derde boek van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: 
de schenking geregeld in de elfde titel van Boek 7A van het Burgerlijk 
Wetboek. Voorts worden de woorden «elke voldoening aan een schuld of 
een verplichting, welke in rechte niet gevorderd had kunnen worden» 
vervangen door: de voldoening aan een natuurlijke verbintenis als is 
bedoeld in artikel 6.1.1.3 van het Burgerlijk Wetboek. 

In artikel 8, eerste lid, worden de woorden «Roerende zaken» vervangen 
door: Goederen, niet zijnde registergoederen. Voorts worden de woorden 
«die zaken» vervangen door: die goederen. 

In het tweede lid wordt «zaken» vervangen door: goederen. 
In het derde lid, aanhef, wordt «zaken» vervangen door: goederen. 

Voorts wordt in dat lid onder 2° «boedelscheiding» vervangen door: 
verdeling van een gemeenschap. Tenslotte wordt in dat lid onder 3° 
«mede-eigenaren» telkens vervangen door: deelgenoten. 

In het vierde lid wordt «zaken» vervangen door: goederen. 

In artikel 9, tweede lid, worden de woorden «in rechte vorderbaar» 
vervangen door: rechtens afdwingbaar. 

In artikel 11, eerste lid, wordt «zaken» vervangen door: goederen. Voorts 
wordt «toebedeeld» vervangen door: toegedeeld. Tevens wordt «mede-ei-
genaren» vervangen door: deelgenoten. Tenslotte worden de woorden 
«toebedeelde of overgenomen aandeel» vervangen door: toegedeelde of 
overgenomen aandeel. 
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In het tweede lid wordt «zaken» telkens vervangen door: goederen. 
Voorts wordt «eigenaar» vervangen door: rechthebbende. 

In het derde lid worden de woorden «de gehele zaak» vervangen door: 
het gehele goed. 

Artikel 14 wordt vervangen door: 
Artikel 14. Opzegging van een beperkt recht wordt voor de toepassing 

van deze wet gelijkgesteld met verkrijging van dat recht door degene, ten 
behoeve van wie de opzegging heeft plaatsgehad. 

In artikel 20, derde lid, worden de woorden «in rechte vorderbaar» 
vervangen door: rechtens afdwingbaar. 

Het vierde lid wordt vervangen door: 
4. Rechtsvorderingen tot nakoming van schulden, ten aanzien waarvan 

ten tijde van het overlijden de verjaringstermijn is verstreken, worden 
vermoed te zijn verjaard. 

In artikel 21, tweede lid, worden de woorden «bezwaarde eigendom» 
vervangen door: bezwaarde goederen. Voorts worden de woorden «de 
volle eigendom» vervangen door: de onbezwaarde goederen. 

In het negende lid worden de woorden «de volle eigendom» vervangen 
door: de onbezwaarde goederen. Voorts worden de woorden «de daarmee 
bezwaarde eigendom» vervangen door: de daarmee bezwaarde goederen. 

In artikel 24, derde lid, worden in de derde alinea de woorden «binnen 
het Rijk gelegen of gevestigde onroerende zaken» vervangen door: binnen 
het Rijk gelegen onroerende zaken en de rechten waaraan deze zijn 
onderworpen. 

In artikel 32, eerste lid onder 9°, worden de woorden «de voldoening aan 
een ter zake van de verrichte arbeid bestaande verplichting, welke enkel 
berust op de voorschriften van de moraal of het fatsoen» vervangen door: 
de voldoening aan een ter zake van de verrichte arbeid bestaande natuurlijke 
verbintenis als is bedoeld in artikel 6.1.1.3 van het Burgerlijk Wetboek. 

In artikel 33, eerste lid onder 12°, worden de woorden «tot voldoening 
aan een schuld ten aanzien waarvan het recht tot vorderen hetzij van de 
aanvang af heeft ontbroken, hetzij is vervallen, dan wel aan een verplichting, 
welke enkel berust op de voorschriften van de moraal of het fatsoen» 
vervangen door: tot voldoening aan een natuurlijke verbintenis als is 
bedoeld in artikel 6.1.1.3 van het Burgerlijk Wetboek. Voorts worden de 
woorden «aan een enkel op de voorschriften van de moraal of het fatsoen 
berustende verplichting» vervangen door: aan een natuurlijke verbintenis 
als is bedoeld in de vorige volzin. Tenslotte wordt «verplichting» vervangen 
door: verbintenis. 

In het tweede lid wordt «binnen het Rijk gelegen of gevestigde onroerende 
zaken» vervangen door: binnen het Rijk gelegen onroerende zaken en de 
rechten waaraan deze zijn onderworpen. 

Het derde lid vervalt. 

In artikel 61, tweede lid onder 1°, worden de woorden «de in artikel 73 
bedoelde houders van zaken of bewijsstukken» vervangen door: de 
houders van de in artikel 73 bedoelde goederen of bewijsstukken. 

In artikel 63, eerste lid, wordt «zaken» vervangen door: goederen. 
In het derde lid wordt «zaken» vervangen door: goederen. 
In het vierde lid worden de woorden «roerende en onroerende zaken» 

vervangen door: goederen. 

In artikel 64, eerste lid, wordt «zaken» vervangen door: goederen. 
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Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. Op dit beslag zijn de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering regelende het conservatoir beslag van toepassing, 
behoudens dat voor het leggen van het beslag generlei verlof vereist is, dat 
op het exploit artikel 20, eerste en tweede lid, van de Wet van 22 mei 1845 
(Stb. 1926, 334) van toepassing is en dat het exploit het bedrag vermeldt 
dat verschuldigd wordt geacht. 

In artikel 66, eerste lid onder 2°, worden de woorden «dertig jaren» 
telkens vervangen door: twintig jaren. 

In artikel 72, tweede lid, worden de woorden «de artikelen 1055 en 1059 
van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: de artikelen 1055 en 1059 
van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. 

In artikel 73 worden de woorden «roerende zaken» vervangen door: 
goederen niet zijnde registergoederen. Voorts worden de woorden «de 
zaken» vervangen door: de goederen. 

In artikel 74, eerste lid, worden de woorden «roerende zaken» vervangen 
door: goederen niet zijnde registergoederen. Voorts worden de woorden 
«door de kantonrechter, binnen wiens kanton de kist of de omslag zich 
bevindt» vervangen door: door een notaris, die wordt aangewezen door de 
kantonrechter binnen wiens kanton de kist of de omslag zich bevindt. 

In het tweede lid worden de woorden «kantonrechter» alsmede «griffier» 
vervangen door: notaris. 

In artikel 78, eerste lid, wordt «zaken» telkens vervangen door: goederen. 

Artikel XIX. De Algemene wet inzake de douane en de accijnzen (Stb. 
1961, 31) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 58, eerste lid, wordt «voorrang» vervangen door: een voorrecht. 
Voorts wordt «zaken» vervangen door: vermogensbestanddelen. 

In het tweede lid worden de woorden «recht van voorrang» telkens 
vervangen door: voorrecht. Voorts wordt «recht» vervangen door: voorrecht. 

In artikel 149, onder c, wordt «zaken» vervangen door: vermogensbe-
standdelen. 

Onder e worden de woorden «roerende of onroerende zaken» vervangen 
door: vermogensbestanddelen. 

In artikel 152, eerste lid, wordt «voorrang» vervangen door: een voorrecht. 
Voorts wordt «zaken» vervangen door: vermogensbestanddelen. 

Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. Het voorrecht gaat boven alle andere voorrechten met uitzondering 

van die van de artikelen 3.10.3.15 en 3.10.4.1 onder a, alsmede dat van 
artikel 3.10.3.3 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover de daar bedoelde 
kosten zijn gemaakt na de dagtekening van de uitnodiging of mededeling 
waarin het te betalen bedrag is vermeld. Het voorrecht gaat tevens boven 
pand, voor zover het pandrecht rust op een zaak als is bedoeld in artikel 
156, vierde lid, die zich op de bodem van de belastingschuldige bevindt, en 
behoudt deze rang in geval van faillissement van de belastingschuldige, 
ongeacht of tevoren inbeslagneming heeft plaatsgevonden. 

Artikel 153, eerste lid, wordt vervangen door: 
1. De invordering van belasting, administratieve boete, interest en 

kosten geschiedt bij dwangbevel. Het dwangbevel levert een executoriale 
titel op, die met toepassing van de voorschriften van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering kan worden tenuitvoergelegd. 
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Het derde lid wordt vervangen door: 
3. Het dwangbevel wordt door de ontvanger uitgevaardigd. 
Het vierde lid vervalt. 
Het vijfde en zesde lid worden vernummerd tot vierde en vijfde lid. 
Het zevende lid vervalt. 
Het achtste lid wordt vernummerd tot zesde lid. 

Artikel 154 vervalt. 

In artikel 156 worden de woorden in het eerste en vierde lid «roerende 
goederen» vervangen door: roerende zaken. 

In het vierde lid worden de woorden «Behoudens het recht van terugvor-
dering toegekend bij artikel 2014 van het Burgerlijk Wetboek en bij artikel 
230 en volgende van het Wetboek van Koophandel» vervangen door: 
Behoudens in het geval dat een recht van terugvordering bestaat jegens 
degene die een zaak onrechtmatig of van een onbevoegde heeft verkregen. 

Artikel XX. De Wet op de kansspelbelasting (Stb. 1961, 313) wordt als 
volgt gewijzigd: 

In artikel 3, tweede lid, wordt «zaken» vervangen door: goederen. 

In artikel 6, vierde lid, wordt de laatste volzin vervangen door: De 
inhoudingsplichtige kan de afgifte van de prijs voor zover deze niet in geld 
bestaat opschorten tot voldoening van deze vordering plaatsvindt. 

Artikel XXI. De Wet op de accijns van alcoholhoudende stoffen (Stb. 
1963, 240) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 81, eerste lid, worden de woorden «voorrang op alle zaken van 
de koper» vervangen door: een voorrecht op alle vermogensbestanddelen 
van de koper. 

In het tweede lid worden de woorden «recht van voorrang» telkens 
vervangen door: voorrecht. Voorts wordt «recht» vervangen door: voorrecht. 

Artikel XXII. De Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Stb. 519) wordt als 
volgt gewijzigd: 

In artikel 10, eerste lid, wordt «zaken» vervangen door: goederen. 

In artikel 11, eerste en derde lid, worden de woorden «lichamelijke 
zaken» telkens vervangen door: zaken. 

In artikel 17 worden de woorden «eigen of aangehuwde kinderen» 
vervangen door: eigen kinderen, stiefkinderen. 

In artikel 24 worden de woorden «onroerende en roerende goederen en 
uit rechten die niet op goederen zijn gevestigd» vervangen door: onroerende 
en roerende zaken en uit rechten die niet op zaken betrekking hebben. 

In artikel 25, vijfde lid, worden de woorden «beleent of tot zekerheid 
overdraagt» vervangen door: in enigerlei vorm tot zekerheid aanwendt. 

In het zesde lid onder a wordt «boedelscheiding» vervangen door: 
verdeling van een gemeenschap. 

In artikel 26, eerste lid onder a, wordt «goederen» vervangen door: 
zaken. 

In artikel 29a, derde lid onder a, worden de woorden «zaken waarvan een 
lichaam geen eigenaar is» vervangen door: goederen welke niet aan een 
lichaam toebehoren. 
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In het derde lid onder e worden de woorden «zaken in aanmerking 
genomen voor de daaraan in volle eigendom toe te kennen waarde» 
vervangen door: goederen in aanmerking genomen voor de daaraan toe te 
kennen waarde van het onbezwaarde recht op de goederen. 

In artikel 31, zevende lid, wordt «boedelscheiding» vervangen door: 
verdeling van een gemeenschap. 

In artikel 35, eerste lid, wordt «goederen» vervangen door: zaken. 
In het tweede lid onder b wordt «goederen» vervangen door: zaken. 

In artikel 36, onder b, wordt «goederen» vervangen door: zaken. 

In artikel 39, negende lid, tweede volzin, wordt «scheiding» vervangen 
door: verdeling. 

Artikel 42a, eerste lid onder b, wordt vervangen door: 
b. de kosten, lasten en afschrijvingen - andere dan renten van schulden, 

kosten van geldleningen en periodieke betalingen ingevolge de rechten 
van erfpacht, opstal of beklemming - niet in aanmerking genomen. 

In het zevende lid onder a worden de woorden «het onroerend goed» 
vervangen door: de onroerende zaak. 

In artikel 45, derde lid, worden de woorden «eigen en aangehuwde 
invalide kinderen en invalide pleegkinderen» vervangen door: eigen 
invalide kinderen en invalide stief- en pleegkinderen. 

In artikel 46, eerste lid onder a, worden de woorden «eigen en aangehuwde 
kinderen en pleegkinderen» telkens vervangen door: eigen kinderen, stief-
en pleegkinderen. 

In het eerste lid onder b worden de woorden «eigen en aangehuwde 
kinderen en pleegkinderen» vervangen door: eigen kinderen, stief- en 
pleegkinderen. 

In het eerste lid onder d worden de woorden «eigen of aangehuwde 
kinderen of pleegkinderen» vervangen door: eigen kinderen, stiefkinderen 
of pleegkinderen. 

In het tweede lid worden de woorden «eigen en aangehuwde kinderen 
en pleegkinderen» vervangen door: eigen kinderen, stief- en pleegkinderen. 

In artikel 48, derde lid onder b sub 1°, worden de woorden «een binnen 
het Rijk gelegen of gevestigde onroerende zaak» vervangen door: een 
binnen het Rijk gelegen onroerende zaak of een recht waaraan deze is 
onderworpen. 

In het vierde lid, tweede volzin, worden de woorden «Binnen het Rijk 
gelegen of gevestigde onroerende zaken» vervangen door: Binnen het Rijk 
gelegen onroerende zaken of rechten waaraan deze zijn onderworpen. 

In artikel 49, eerste lid onder b sub 2°, worden de woorden «onroerende 
goederen» vervangen door: onroerende zaken. 

In het eerste lid onder b sub 3° worden de woorden «een binnen het Rijk 
gelegen of gevestigde onroerende zaak» vervangen door: een binnen het 
Rijk gelegen onroerende zaak of een recht waaraan deze is onderworpen. 

In artikel 50, eerste lid, wordt «goederen» vervangen door: zaken. 

In artikel 56, eerste lid onder b, worden de woorden «eigen of aangehuwde 
kinderen of pleegkinderen» vervangen door: eigen kinderen, stiefkinderen 
of pleegkinderen. 

In het vierde lid onder a worden de woorden «eigen of aangehuwde 
kinderen of pleegkinderen» vervangen door: eigen kinderen, stiefkinderen 
of pleegkinderen. 
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In het zesde lid worden de woorden «eigen of aangehuwd kind» vervangen 
door: eigen kind of stiefkind. 

In artikel 61a, vijfde lid onder i, aanhef, worden de woorden «gebouwen 
en andere onroerende zaken» vervangen door: onroerende zaken. 

In het vijfde lid onder i sub 2° worden de woorden «gebouwen of andere 
onroerende zaken» vervangen door: onroerende zaken. Voorts worden de 
woorden «gebouwen of onroerende zaken» vervangen door: onroerende 
zaken. Tenslotte worden de woorden «gebouwen of zaken» vervangen 
door: zaken. 

In artikel 61b, eerste lid, wordt «zaken» telkens vervangen door: goederen. 
In het tweede lid onder a wordt «de zaak» vervangen door: het goed. 
In het derde lid onder a wordt «een zaak» vervangen door: een goed. 
In het derde lid onder b worden de woorden «het wijzigen van de 

bestemming van een zaak zodanig dat deze komt te voldoen» vervangen 
door: het wijzigen van de bestemming van een goed zodanig dat dit komt 
te voldoen. 

In het derde lid onder c worden de woorden «het wijzigen van de 
bestemming van een gebouw of een andere onroerende zaak zodanig dat 
het gebouw of de zaak komt te voldoen» vervangen door: het wijzigen van 
de bestemming van een onroerende zaak zodanig dat deze komt te voldoen. 

In het derde lid, laatste volzin, wordt «de zaak» vervangen door: het 
goed. 

In het vierde lid wordt «een zaak» vervangen door: een goed. 

In artikel 83 wordt «zaken» vervangen door: goederen. 

Artikel XXIII. De Wet op de vermogensbelasting 1964 (Stb. 520) wordt 
als volgt gewijzigd: 

In artikel 4, eerste lid, wordt «zaken» vervangen door: goederen. 

In artikel 8, tweede lid onder a, worden de woorden «huisraad in de zin 
van artikel 571 van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: inboedel in de 
zin van artikel 3.1.1.3a van het Burgerlijk Wetboek. 

In het achtste lid worden de woorden «worden beleend of tot zekerheid 
overgedragen» vervangen door: in enigerlei vorm tot zekerheid worden 
aangewend. 

In artikel 9, derde lid, wordt «goederen» telkens vervangen door: zaken. 

Artikel 13, eerste lid onder b sub 1°, wordt vervangen door: 
1°. binnen het Rijk gelegen onroerende zaken of rechten waaraan deze 

zijn onderworpen;. 
In het eerste lid onder b sub 2° worden de woorden «een binnen het Rijk 

gelegen of gevestigde onroerende zaak» vervangen door: een binnen het 
Rijk gelegen onroerende zaak of een recht waaraan deze is onderworpen. 

In het tweede lid onder b worden de woorden «een binnen Rijk gelegen 
of gevestigde onroerende zaak» vervangen door: een binnen het Rijk 
gelegen onroerende zaak of een recht waaraan deze is onderworpen. 

In artikel 16, eerste lid, worden de woorden «eigen en aangehuwde 
kinderen en pleegkinderen» vervangen door: eigen kinderen, stief- en 
pleegkinderen. 

In het derde lid worden de woorden «een aangehuwd kind» vervangen 
door: een stiefkind. 

In artikel 22 wordt «zaken» telkens vervangen door: goederen. 
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Artikel XXIV. De Wet op de loonbelasting 1964 (Stb. 521) wordt als volgt 
gewijzigd: 

In artikel 11, tweede lid onder c, worden de woorden «eigen en aange-
huwde kinderen en pleegkinderen» vervangen door: eigen kinderen, stief-
en pleegkinderen. 

In het tweede lid onder e wordt «goederen» vervangen door: zaken. 
In het vijfde lid onder c worden de woorden «onroerende zaken» vervangen 

door: onroerende zaken of rechten waaraan deze zijn onderworpen. 

In artikel 14, eerste lid onder b, wordt «goederen» vervangen door: 
zaken. 

In het tweede lid onder b wordt «goederen» vervangen door: zaken. 

In artikel 15, onder b, wordt «goederen» vervangen door: zaken. 

In artikel 22, eerste lid onder b, worden de woorden «eigen of aangehuwde 
kinderen of pleegkinderen» vervangen door: eigen kinderen, stiefkinderen 
of pleegkinderen. 

In het vierde lid onder a worden de woorden «eigen of aangehuwde 
kinderen of pleegkinderen» vervangen door: eigen kinderen, stiefkinderen 
of pleegkinderen. 

In het zesde lid worden de woorden «eigen of aangehuwd kind» vervangen 
door: eigen kind of stiefkind. 

Artikel XXV. De Wet op de dividendbelasting 1965 (Stb. 621) wordt als 
volgt gewijzigd: 

In artikel 7, vijfde lid, wordt de laatste volzin vervangen door: Tot het 
tijdstip waarop deze vordering wordt voldaan kan de inhoudingsplichtige 
de afgifte van de niet in geld genoten opbrengst opschorten. 

Artikel XXVI. De Wet op de motorrijtuigenbelasting (Stb. 1966, 332) 
wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 18 vervallen de woorden «, andere dan de grondbelasting». 

Artikel XXVII. De Wet op de omzetbelasting 1968 (Stb. 329) wordt als 
volgt gewijzigd: 

In artikel 3, eerste lid onder a, worden de woorden «eigendomsoverdracht» 
vervangen door: overdracht. 

In het eerste lid onder d en f wordt «eigendomsovergang» vervangen 
door: rechtsovergang. 

Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. Als levering van goederen wordt mede aangemerkt de vestiging, 

overdracht, wijziging en afstand van rechten waaraan onroerende zaken 
zijn onderworpen, met uitzondering van hypotheek en grondrente. 

Het zesde lid vervalt. 
Het zevende lid wordt vervangen door: 
7. Goederen zijn alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke 

objecten, alsmede electriciteit, gas, warmte, koude en dergelijke. 

Artikel 6, tweede lid onder a, wordt vervangen door: 
a. de diensten welke betrekking hebben op een onroerende zaak, met 

inbegrip van diensten van makelaars in onroerende zaken, architecten en 
andere deskundigen, alsmede van diensten welke erop zijn gericht de 
uitvoering van bouwwerken voor te bereiden of te coördineren, verricht 
daar waar de zaak is gelegen. 

In het tweede lid onder c sub 3° en onder d worden de woorden «roerende 
goederen» vervangen door: roerende zaken. 
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In artikel 7, tweede lid onder b, worden de woorden «exploitatie van een 
lichamelijke of onlichamelijke zaak» vervangen door: exploitatie van een 
vermogensbestanddeel. 

In artikel 8, derde lid, worden de woorden «roerend goed» vervangen 
door: roerende zaak. 

In het zesde lid onder b wordt na «opstal» ingevoegd: , erfdienstbaarheid. 
In het zesde lid onder c wordt na «opstal» ingevoegd: , erfdienstbaarheid. 

In artikel 11, eerste lid onder a, worden in de aanhef de woorden «onroe-
rende goederen» vervangen door: onroerende zaken en van rechten 
waaraan deze zijn onderworpen. 

In het eerste lid onder b aanhef en onder 5° worden de woorden «onroe-
rende goederen» vervangen door: onroerende zaken. 

In artikel 40 vervallen de woorden «, andere dan de grondbelasting». 

Artikel XXVIII. De Kostenwet invordering rijksbelastingen (Stb. 1969, 83) 
wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 3 wordt, onder vernummering van het derde lid in vierde lid, 
een nieuw derde lid ingevoegd, luidende: 

3. Voor het geven van kwitantie door de ambtenaar belast met de 
tenuitvoerlegging van een dwangbevel ter zake van een aan deze gedane 
betaling ter afwering van lijfsdwang of van beslaglegging, niet zijnde een 
beslag onder derden, op goederen die geen registergoederen zijn, is 
verschuldigd f 15. 

In artikel 4, eerste lid, worden de woorden «roerende of onroerende 
goederen of van schepen» telkens vervangen door: een goed. 

In het tweede lid vervallen de woorden «- het proces-verbaal van 
vergelijking daaronder begrepen -» . 

Artikel XXIX. De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Stb. 469) 
wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 2, eerste lid onder c, worden de woorden «onderlinge verzeke-
ringsmaatschappijen» vervangen door: onderlinge waarborgmaatschappij-
en. 

In het derde lid onder 4° worden de woorden «onroerende goederen» 
vervangen door: onroerende zaken of daarop betrekking hebbende 
rechten. 

In artikel 9, tweede lid, tweede volzin, wordt «goederen» telkens vervangen 
door: zaken. 

In artikel 17, derde lid, worden de woorden «een binnen het Rijk gelegen 
of gevestigde onroerende zaak» vervangen door: een binnen het Rijk 
gelegen onroerende zaak of een recht waaraan deze is onderworpen. 

In artikel 19, onder a, wordt «goederen» vervangen door: zaken. 

In artikel 23d, derde lid, wordt «zaken» vervangen door: goederen. 

In artikel 28, tweede lid aanhef, worden de woorden «onroerend goed en 
hypothecaire schuldvorderingen» vervangen door: onroerende zaken of 
daarop betrekking hebbende rechten. 

In het tweede lid onder a worden de woorden «onroerend goed van het 
lichaam» vervangen door: aan het lichaam toebehorende onroerende 
zaken of op rechten waaraan deze zijn onderworpen. Voorts worden de 
woorden «het onroerend goed» vervangen door: de onroerende zaken of 
van de rechten waaraan deze zijn onderworpen. 
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Artikel 28a vervalt. 

Artikel XXX. De Wet op belastingen van rechtsverkeer (Stb. 1970,611) 
wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 2 worden de woorden «van binnen het Rijk gelegen onroerende 
goederen of van zakelijke rechten daarop» vervangen door: van binnen het 
Rijk gelegen onroerende zaken of van rechten waaraan deze zijn onderwor-
pen. 

In artikel 3, onder b, wordt «scheiding» vervangen door: verdeling. 
Onder c wordt «een goed» vervangen door: een zaak. Voorts wordt «dat 

goed» vervangen door: die zaak. Tenslotte worden de woorden «onroerend 
goed» vervangen door: een onroerende zaak. 

In artikel 4, eerste lid aanhef, worden de woorden «binnen het Rijk 
gelegen onroerende goederen» vervangen door: zaken als zijn bedoeld in 
artikel 2. 

In het eerste lid onder a worden de woorden «onroerende goederen of 
zakelijke rechten daarop» vervangen door: onroerende zaken of rechten 
waaraan deze zijn onderworpen. Voorts worden de woorden «onroerende 
goederen of zakelijke rechten» vervangen door: onroerende zaken of 
rechten waaraan deze zijn onderworpen. Tenslotte worden de woorden 
«goederen en rechten» vervangen door: zaken en rechten. 

Artikel 5 wordt vervangen door: 
Artikel 5. Als rechten waaraan zaken zijn onderworpen worden niet 

aangemerkt de rechten van bezit, grondrente, pand en hypotheek. 

In artikel 6, eerste lid, worden de woorden «Afstand van een zakelijk 
recht» vervangen door: Opzegging van een beperkt recht. Voorts wordt 
«afstand» vervangen door: opzegging. 

In het tweede lid worden de woorden «zakelijk recht» telkens vervangen 
door: beperkt recht. 

Het derde lid wordt vervangen door: 
3. Indien bij het einde van een beperkt recht tot gebruik van een onroe-

rende zaak door de gebruiker daarop aangebrachte zaken ten goede komen 
aan een andere gerechtigde tot die onroerende zaak, worden die zaken 
geacht door die gerechtigde te zijn verkregen. 

Artikel 7 wordt vervangen door: 
Artikel 7. Hetgeen bij een verdeling wordt toegedeeld, wordt geacht 

voor het geheel te zijn verkregen. 

In artikel 8, eerste lid, worden de woorden «Ingeval voor de verkrijging 
van een onroerend goed of van een zakelijk recht daarop» vervangen door: 
Indien voor de verkrijging van een goed als is bedoeld in artikel 2. Voorts 
worden de woorden «in de openbare registers moet worden overgeschre-
ven» vervangen door: in de openbare registers, bedoeld in afdeling 3.1.2 
van het Burgerlijk Wetboek, moet worden ingeschreven. 

Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. Een verkrijging krachtens een rechtshandeling die onder opschortende 

voorwaarde is verricht, komt tot stand op het tijdstip waarop de voorwaarde 
wordt vervuld. 

In artikel 9, tweede lid, worden de woorden «Ingeval een zakelijk recht op 
een onroerend goed wordt afgestaan tegen verkrijging van een nieuw 
zakelijk recht op dat goed» vervangen door: Indien van een beperkt recht 
afstand wordt gedaan tegen verkrijging van een nieuw beperkt recht. 
Voorts worden de woorden «zakelijke rechten» vervangen door: beperkte 
rechten. 
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In het vierde lid worden de woorden «Ingeval voor het onroerend goed» 
vervangen door: Indien voor een goed als is bedoeld in artikel 2. 

In artikel 10 worden de woorden «de binnen het Rijk gelegen onroerende 
goederen en zakelijke rechten daarop» vervangen door: de goederen als 
zijn bedoeld in artikel 2. 

In artikel 11, eerste lid, worden de woorden «Bij verkrijging van een recht 
van erfpacht, opstal of beklemming» vervangen door: Bij verkrijging van 
een erfdienstbaarheid of van een recht van erfpacht, opstal of beklemming. 
Voorts worden de woorden «de periodieke schuldplichtigheid» vervangen 
door: de canon, de retributie of de huur. 

In het tweede lid worden de woorden «met een recht van erfpacht, opstal 
of beklemming» vervangen door: met een erfdienstbaarheid of met een 
recht van erfpacht, opstal of beklemming. Voorts worden de woorden «de 
periodieke schuldplichtigheid» vervangen door: de canon, de retributie of 
de huur. 

In het derde lid worden de woorden «de periodieke schuldplichtigheid» 
vervangen door: de canon, de retributie of de huur. 

In artikel 12, eerste lid, wordt «scheiding» vervangen door: verdeling. 
Voorts worden de woorden «, binnen het Rijk gelegen onroerende goederen 
en zakelijke rechten daarop» vervangen door: goederen als zijn bedoeld in 
artikel 2. 

In het tweede lid worden de woorden «binnen het Rijk gelegen onroerende 
goederen of zakelijke rechten daarop» vervangen door: goederen als zijn 
bedoeld in artikel 2. 

In het derde lid wordt «zaken» vervangen door: goederen. 

In artikel 13 wordt «zaken» telkens vervangen door: goederen. 

In artikel 15, eerste lid onder a, wordt na «levering» tussengevoegd: in 
de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968. Voorts wordt «de zaak» 
vervangen door: het goed. Tenslotte wordt «deze» vervangen door: dit. 

In het eerste lid onder b worden de woorden «eigen of aangehuwde 
kinderen of pleegkinderen» vervangen door: eigen kinderen of hun 
echtgenoten, stiefkinderen of pleegkinderen. Voorts wordt «zaken» vervan-
gen door: goederen. 

In het eerste lid onder d wordt na «artikel 1703» tussengevoegd: van 
Boek 7A. 

In het eerste lid wordt onderdeel f vervangen door: 
f. krachtens vereffening van het vermogen van een rechtspersoon of 

krachtens verdeling der goederen van een maatschap of vennootschap die 
geen rechtspersoon is, door de inbrenger of iemand die als rechtverkrijgende 
onder algemene titel van de inbrenger was gerechtigd tot een uitkering uit 
het overschot bij vereffening onderscheidenlijk een aandeel had in het hem 
toegedeelde goed. 

In het eerste lid onder g wordt «scheiding» telkens vervangen door: 
verdeling. Voorts wordt «onverdeeldheid» vervangen door: gemeenschap. 
Tenslotte worden de woorden «de toegedeelde zaak» vervangen door: het 
toegedeelde goed. 

In het eerste lid onder i worden de woorden «een goed dat» vervangen 
door: een zaak die. 

In het eerste lid vervalt onderdeel n. 
Aan het eerste lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van 

onderdeel q door een puntkomma, na onderdeel q toegevoegd: 
r. krachtens herstel als is bedoeld in artikel 19. 
Het derde lid wordt vervangen door: 
3. Verwijdering van zaken die ingevolge een beding of krachtens de wet 

nog na de verkrijging mogen worden weggenomen wordt, indien die 
verwijdering plaatsvindt binnen drie maanden na de verkrijging, ten 
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aanzien van die zaken beschouwd als de vervulling van een aan de verkrijging 
verbonden ontbindende voorwaarde, mits zij of hun waarde niet aan de 
verkrijger zijn ten goede gekomen. 

Artikel 19, eerste lid onder b, wordt vervangen door: 
b. nietigheid of vernietiging;. 
c. ontbinding wegens niet-nakoming van een verbintenis. 
Indien in de gevallen als zijn bedoeld onder a en b een akte in de openbare 

registers, bedoeld in afdeling 3.1.2 van het Burgerlijk Wetboek, is ingeschre-
ven, wordt zodanig herstel in geen geval aanwezig geacht voor de inschrij-
ving van een verklaring, akte of rechterlijke uitspraak waarbij de vervulling 
van de voorwaarde, de nietigheid of de vernietiging wordt vastgesteld. 

In artikel 41, eerste lid, wordt «levering» vervangen door: overdracht. 

In artikel 54 vervallen de woorden «, andere dan de grondbelasting». 

Artikel XXXI. De Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van enkele 
EEG-heffingen en de omzetbelasting (Stb. 1979, 572) wordt als volgt 
gewijzigd: 

In artikel 17, tweede lid, worden de woorden «De artikelen 985 tot en met 
991» vervangen door: De artikelen 985 tot en met 990. 

In artikel 18a, tweede lid, vervalt «15 quater,». 

Hoofdstuk II. Slotbepalingen. 

ARTIKEL I 

1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 

2. Onze Minister van Justitie kan deze wet en andere gedeelten van de 
Invoeringswetgeving betreffende de Boeken 3,5 en 6 nieuw B.W. splitsen 
en samenvoegen tot de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6, zulks met de 
daartoe nodige vernummering. 

ARTIKEL II 

Deze Wet kan worden aangehaald als de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 
nieuw B.W. (negende gedeelte). 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat 
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat aan 
de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie 
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