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Nr. 7 (Herdruk) NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 7 november 1988 

I 

In het intitulé, de beweegreden en het opschrift bij Hoofdstuk I wordt 
«Postwet 1954» vervangen door: Wet op de telecommunicatievoorzienin-
gen. 

II 

In Hoofdstuk I worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

A. Artikel I vervalt. 

B. Artikel II vervalt. 

C. Artikel III vervalt. 

D. Artikel IV wordt vervangen door: 
Artikel IV. De Wet op de telecommunicatievoorzieningen (Stb. 1988, 

520) wordt als volgt gewijzigd: 

Artikel 49, tweede lid, wordt vervangen door: 
2. 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 overtreder. 

E. Artikel V vervalt. 

F. In artikel X vervallen in de wijziging van artikel 31 de woorden «In 
het negende lid worden 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.» 

Voorts worden de woorden «Het tiende lid vervalt» vervangen door: Het 
achtste lid vervalt. 
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G. In artikel XI I I worden in de wijziging van artikel 2 de woorden «het 
onroerendgoed» vervangen door: het onroerend goed. 

H. In artikel XX I I worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
a. De wijziging van artikel 11 vervalt. 

b. Na de wijziging van artikel 29a wordt toegevoegd een wijziging van 
artikel 30 en artikel 35 luidende als volgt: 

In artikel 30, tweede lid, worden de woorden «zakelijk gerechtigde» 
vervangen door: beperkt gerechtigde. 

In artikel 35, vijfde lid, vervalt «canons en andere». 

c. In de wijziging van artikel 42a worden de woorden «In het zevende 
lid onder a worden de woorden »het onroerend goed« vervangen door: de 
onroerende zaak.» vervangen door: 

In het zesde lid worden telkens de woorden «zakelijk gerechtigde» 
vervangen door: beperkt gerechtigde. 

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

d. De wijziging van artikel 45 wordt vervangen door: 
In artikel 45, tweede lid, worden de woorden «zakelijk gerechtigde» 

vervangen door: beperkt gerechtigde. 
In het vierde lid worden de woorden «eigen en aangehuwde invalide 

kinderen en invalide pleegkinderen» vervangen door: eigen invalide 
kinderen en invalide stief- en pleegkinderen. 

e. De wijziging van artikel 48 wordt vervangen door: 
In artikel 48, 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. 

f. De wijziging van artikel 49 wordt vervangen door: 
In artikel 49, eerste lid onder b sub 2°, worden de woorden «onroerende 

goederen» vervangen door: onroerende zaken. 

g. Na de wijziging in artikel 56, vierde lid onder a, wordt ingevoegd: In 
het vierde lid onder b worden de woorden «eigen of aangehuwd kind of 
pleegkind» vervangen door: eigen kind, stiefkind of pleegkind. 

h. De wijziging van artikel 61a vervalt. 

i. De wijziging van artikel 61b wordt vervangen door: 

In artikel 61b, eerste lid, eerste volzin, wordt «zaken» telkens vervangen 
door: goederen. Voorts wordt in de laatste volzin «de vervreemde zaak» 
vervangen door: het vervreemde goed. 

In het tweede lid onder a wordt «een zaak» vervangen door: een goed. 
In het tweede 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 tweede lid, laatste volzin, wordt «de zaak» vervangen door: het 
goed. 

In het derde lid wordt «een zaak» vervangen door: een goed. 
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I. In ar t ike l XX IV worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

a. Na de wijziging in ar t ike l 22, vierde lid, onder a, wordt ingevoegd: 
In het vierde lid onder b worden de woorden «eigen of aangehuwd kind of 
pleegkind» vervangen door: eigen kind, stiefkind of pleegkind. 

b. Na de wijziging van artikel 22 wordt toegevoegd een wijziging van 
artikel 32a, luidende als volgt: 

In ar t ike l 32a, elfde lid, worden de woorden «de nietigheid inroepenx 
vervangen door: een beroep doen op de vernietigingsgrond. 

Voorts worden de woorden «De rechten van derden te goeder trouw 
kunnen hierdoor niet worden aangetast» vervangen door: Artikel 3.2.11 
leden 4 en 5 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. 

J. In ar t ike l X X V wordt de wijziging van artikel 7 vervangen door: 
In a r t i ke l 7, vijfde lid, wordt de laatste volzin vervangen door: De 

inhoudingsplichtige kan de afgifte van de niet in geld genoten opbrengst 
opschorten tot voldoening van deze vordering plaatsvindt. 

K. In ar t ike l XXV I I worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
a. In de wijziging van artikel 6 worden de woorden «In het tweede lid 

onder c sub 3° en onder d »vervangen door: In het tweede lid onder c sub 
3° en onder d sub 7°. 

Na de wijziging van artikel 40 wordt toegevoegd een wijziging van 
artikel 41 b luidende als volgt: 

In ar t ike l 41b, elfde lid, worden de woorden «de nietigheid inroepen» 
vervangen door: een beroep doen op de vernietigingsgrond. Voorts 
worden de woorden «De rechten van derden te goeder trouw kunnen 
hierdooor niet worden aangetast» vervangen door: Artikel 3.2.11 leden 4 
en 5 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. 

L. In ar t ike l X X I X worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
a. De wijziging van ar t ike l 2 wordt vervangen door: 
In ar t ike l 2, derde lid, onder 4° worden de woorden «onroerende 

goederen» vervangen door: onroerende zaken of daarop betrekking 
hebbende rechten. 

b. De woorden «Art ike l 28a vervalt» worden vervangen door: 
A r t i ke l 28a wordt vervangen door: 
A r t i ke l 28a. 1. Bij een omzetting op de voet van artikel 18 van Boek 2 

van het Burgerlijk Wetboek van een rechtspersoon in een andere rechts-
vorm, anders dan van een naamloze vennootschap in een besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of omgekeerd dan wel van 
een vereniging in een stichting of omgekeerd, wordt: 

a. de rechtspersoon geacht te zijn geliquideerd; 
b. het vermogen van de rechtspersoon geacht te zijn uitgekeerd aan de 

deelgerechtigden tot dat vermogen naar de mate van hun gerechtigdheid, 
en 

c. het vermogen van de andere rechtsvorm geacht daarin te zijn 
ingebracht. 

2. Het eerste lid is mede van toepassing voor de heffing van de 
inkomstenbelasting en de dividendbelasting. 

3. Onze Minister kan op verzoek, onder door hem te stellen voorwaarden, 
afwijkingen toestaan van het eerste en het tweede lid. De voorwaarden 
mogen slechts strekken ter verzekering van de heffing en de invordering 
van de belastingen. 
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M. In artikel X X X wordt na de wijziging aan artikel 19 een wijziging 
ingevoegd van artikel 34 luidende als volgt: 

In artikel 34 wordt, onder wijziging van de aanduiding van de onderdelen 
a tot en met d in b tot en met e, ingevoegd: 

a. de omzetting op de voet van artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek in een rechtsvorm met een in aandelen verdeeld kapitaal; 

N. Na artikel X X X I wordt een nieuw artikel X X X I I toegevoegd, 
luidende: 

Artikel XXX I I De Wet van den 26 sten Mei 1870, Stb. 82, betrekkelijk 
de grondbelasting, wordt ingetrokken. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19 527, nr. 7 4 


