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20522 (R1350) Wijziging van bepalingen van de Schepenwet, 
de Marine-scheepsongevallenwet, de Zee- en 
luchtvaartverzekeringswet 1939, de Rijkswet 
Vaarplicht en de Rijkswet Noodvoorzieningen 
Scheepvaart in verband met de invoering van 
Boek 8 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek 

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 12 juli 1988 

In het intitulé vervallen de woorden «(Stb. 1909, 219)», «(Stb. 1928, 
69)», «(Stb. 637)», «(Stb. 1972, 415)» en «(Stb. 1972, 416)». 

In de koninklijke boodschap worden de woorden «(Stb. 1909, 219)» 
vervangen door: (Stb. 1932, 86) en de woorden «(Stb. 1928, 69)» 
vervangen door: (Stb. 1935, 531). 

Voorts wordt in de laatste regel het woord «wij» vervangen door: Wij. 

In het formulier van afkondiging wordt drie keer het woord «wij» 
vervangen door: Wij. 

Voorts wordt het woord «Burgerlijk» vervangen door: Burgerlijk. 

In artikel I worden de woorden «(Stb. 1909, 219)» vervangen door: 
(Stb. 1932, 86). 

In de derde regel wordt het woord «vevangen» vervangen door: 
vervangen. 

Aansluitende aan de derde regel wordt de volgende zin toegevoegd: In 
de tweede volzin wordt het woord «begrepen» vervangen door: mede 
verstaan. 

Aan het slot wordt de volgende zin toegevoegd: 
In artikel 67, tweede lid, onderdeel b, wordt het woord «begrepen» 

vervangen door: verstaan. 

In artikel II worden de woorden «(Stb. 1928, 69)» vervangen door: 
(Stb. 1935, 531). 

In artikel I I I wordt in de derde regel van boven en in de vijfde regel 
van onderen telkens het woord «onder» vervangen door: onderdeel. 

In de vierde regel van boven vervalt de punt achter de aanduiding 
«8.1.2.». 

In artikel IV wordt in de tweede regel van boven het woord «onder» 
vervangen door: onderdeel en in de derde regel de woorden «het schip» 
vervangen door: «schip». 

Voorts wordt het woord «Nederlands» vervangen door: Nederlandse. 
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In artikel V wordt in de negende regel van boven het woord «onder» 
vervangen door: onderdeel. 

Bij de wijziging van artikel 16, tweede lid, worden de woorden «laatste 
zinsnede» vervangen door: tweede volzin. 

Bij de wijziging van artikel 17, worden de woorden «teboekgesteld is» 
vervangen door: is teboekgesteld. 

Toelichting 

De aanvullende wijzigingen in artikel III en artikel IV houden verband 
met aanwijzing 7 van de aanwijzingen voor de wetgevingstechniek. 

De aanvullende wijzigingen in artikel I en artikel IV betreffen het 
herstellen van drukfouten. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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