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1 Samenstelling: 
Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen 
(PvdA), Kosto (PvdA), voorzitter. Roethof 
(PvdA), K. G. de Vries (PvdA), De Kwaad-
steniet (CDA), Stemerdink (PvdA), 
Gualthérie van Weezel (CDA), Rempt-
Halmmans de Jongh (VVD), Van der Burg 
(CDA), Schutte (GPV), Krajenbrink (CDA), 
Korthals (VVD), Wiebenga (VVD), Laning-
Boersema (CDA), Dijkstal (VVD), Vermeend 
(PvdA), Kohnstamm (D66), Wolffensperger 
(D66), ondervoorzitter, Swildens-Rozendaal 
(PvdA), Soutendijk-van Appeldoorn (CDA), 
Van de Camp (CDA) en Biesheuvel (CDA). 
Plv. leden: Ter Veld (PvdA), Jabaaij (PvdA), 
Van Nieuwenhoven (PvdA), Lankhorst (PPR), 
Koetje (CDA), Van Traa (PvdA), Borgman 
(CDA), Hermans (VVD), De Hoop Scheffer 
(CDA), J. T. van den Berg (SGP), Vreug-
denhil (CDA), De Grave (VVD), Te Veldhuis 
(VVD), Kraaijeveld-Wouters (CDA), Van Es 
(PSP), Alders (PvdA), Eisma (066), 
Groenman (D66), Doelman-Pel (CDA), Van 
Muiden (CDA) en Leerling (RPF). 

Wijziging van bepalingen van de Schepenwet 
(Stb. 1909, 219), de Marine-scheepsongevallen-
wet (Stb. 1928, 69), de Zee- en luchtvaartver-
zekeringswet 1939 (Stb. 637), de Rijkswet Vaar-
plicht (Stb. 1972, 415) en de Rijkswet (Vlood-
voorzieningen Scheepvaart (Stb. 1972, 416) in 
verband met de invoering van Boek 8 van het 
Nederlandse Burgerlijk Wetboek 

VERSLAG 
Vastgesteld 15 juni 1988 

De vaste Commissie voor Justitie1, belast met het voorbereidend 
onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer te volstaan met het 
maken van enige technische en redactionele opmerkingen over dit 
wetsvoorstel. 

Onder het voorbehoud dat de regering tijdig op deze opmerkingen zal 
reageren, acht de commissie de openbare beraadslaging over dit 
wetsvoorstel genoegzaam voorbereid. 

De commissie vroeg de aandacht voor de volgende opmerkingen 
inzake de aanwijzingen voor de wetgevingstechniek: 

1. In het intitulé zouden de Staatsbladaanduidingen kunnen vervallen 
(aanwijzing 32). 

2. In artikel I zou «(Stb. 1909, 219)» moeten worden vervangen door: 
(Stb. 1932, 86) (aanwijzing 32). 

3. In artikel II zou «(Stb. 1928, 69)» moeten worden vervangen door: 
(Stb. 1935, 531) (aanwijzing 32). 

4. In artikel III, derde regel, en in artikel V, negende regel, zou «onder» 
telkens moeten worden vervangen door: onderdeel (aanwijzing 7). 

Voorts wilde de commissie de volgende redactionele opmerkingen 
maken: 

1. In het intitulé, de koninklijke boodschap, de beweegreden en een 
aantal artikelen van de wet wordt telkens gesproken over «Nederlands 
Burgerlijk Wetboek». 

Deze term zou moeten worden vervangen door: Nieuw Burgerlijk 
Wetboek. 

2. In het formulier van afkondiging zou «wij» drie keer moeten worden 
vervangen door: Wij. 

3. In het formulier van afkondiging zou «Burgelijk» moeten worden 
vervangen door: Burgerlijk. 

4. In artikel III zou in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, de punt na 
«8.1.2.» moeten vervallen. 

Tenslotte maakte de commissie nog de volgende, meer algemene 
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opmerkingen: 
1. In artikel I wordt in artikel 1, tweede lid, van de Schepenwet de 

term «begrepen» vervangen door: mede verstaan. Dit zou ook moeten 
gebeuren in artikel 1, eerste lid, onder de definitie van «scheepsramp» in 
de tweede volzin. In artikel 67, tweede lid, onderdeel b, zou «begrepen» 
moeten worden vervangen door: verstaan. 

2. In artikel V zou de aanhef van de wijziging van artikel 16, tweede 
lid, als volgt moeten worden geformuleerd: 

Artikel 16, tweede lid, tweede volzin, komt te luiden als volgt: 
Het betreft hier niet de vervanging van een zinsnede maar de 

vervanging van een volzin. 
3. In artikel V zou in de wijziging van artikel 17, vierde lid, «teboekge-

steld is» moeten worden vervangen door: is teboekgesteld. 

De voorzitter van de commissie, 
Kosto 

De griffier van de commissie, 
Coenen 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 522 (R 1350), nr. 4 2 


