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GEWIJZIGD VOORSTEL VAN RIJKSWET
6 december 1993

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 met het oog op de

invoering van de eerste en tweede tranche van de Algemene wet
bestuursrecht wenselijk is dat de rijkswetten daarmee in overeen–
stemming worden gebracht;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en
met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut
van het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK 1 KABINET VOOR NEDERLANDS ANTILLiAANSE
EN ARUBAANSE ZAKEN

ARTIKEL I

Het Reglement voor de Gouverneur van de Nederlandse Antillen wordt
als volgt gewijzigd:

In artikel 8, zevende lid, wordt «beslissing» vervangen door:
beschikking.

B

In de vierde volzin van artikel 21 vervalt: , met redenen omkleed,.

In de eerste volzin van artikel 22, tweede lid, vervalt: gemotiveerd.
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ARTIKEL II

Het Reglement voor de Gouverneur van Aruba wordt als volgt
gewijzigd:

In artikel 8, zevende lid, wordt «beslissing» vervangen door:
beschikking.

B

In de vierde volzin van artikel 21 vervalt: , met redenen omkleed,.

C

In de eerste volzin van artikel 22, tweede lid, vervalt: gemotiveerd.

ARTIKEL III

De Rijkswet houdende regeling van pensioenen en uitkeringen aan
Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en van Aruba wordt als volgt
gewijzigd:

In artikel 28, eerste lid, wordt «twee maanden» vervangen door: acht
weken.

B

In artikel 31, eerste lid, wordt «betrokkene» vervangen door: belang–
hebbende.

Artikel 32, eerste lid, vervalt als mede de aanduiding «2.» voor het
tweede lid.

D

Artikel 34 komt te luiden:

Artikel 34

Tegen een besluit op grond van deze rijkswet kan een belanghebbende
beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep.

Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde tot vierde

lid.
2. In het eerste tot en met vierde (nieuw) lid wordt «beslissing»

telkens vervangen door: beschikking.
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Artikel 36 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Een herzieningsbeschikking werkt terug tot het tijdstip van inwer–

kingtreding van de herziene beschikking, tenzij de herzieningsbeschikking
anders bepaalt.

2. In het tweede lid wordt «beslissing» telkens vervangen door:
beschikking.

3. In het derde lid wordt «mededeling te doen» vervangen door
«kennis te geven» en «betrokkene» vervangen door: belanghebbende.

Artikel 37 vervalt.

HOOFDSTUK 2 MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

ARTIKEL I

In artikel 11, tweede lid, van de Consulaire wet wordt «hoger»
vervangen door: mogelijkheid van.

ARTIKEL II

De Wet op de Kanselarijrechten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 10 wordt «drie maanden» vervangen door: dertien weken.

B

In artikel 16, B, eerste volzin, wordt de zinsnede «zo is hij niettemin
gehouden, de ambtenaar het bedrag te voldoen, dat deze van hem
vordert, doch staat het hem vrij, de beslissing van Onze Minister van
Buitenlandse Zaken in te roepen.» vervangen door: kan hij daartegen
beroep in stellen bij Onze Minister van Buitenlandse Zaken.

HOOFDSTUK 3 MINISTERIE VAN JUSTITIE

ARTIKEL I

De Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen wordt als
volgt gewijzigd:

In artikel 4 wordt «het goedkeuringsbesluit» telkens vervangen door:
de goedkeuringsbeschikking.
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B

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «richt» vervangen door «zendt» en vervalt:

schriftelijk.
2. In het eerste lid, tweede volzin, wordt «uiterlijk op de dertigste dag»

vervangen door: binnen vier weken.
3. In het derde lid wordt «de bekrachtiging wordt geweigerd»

vervangen door: de weigering van de bekrachtiging is bekendgemaakt.

Artikel 6, derde lid, komt te luiden:
3. Indien goedkeuring of bekrachtiging geheel of gedeeltelijk is

geweigerd, deelt Onze betrokken Minister van Justitie de weigering
onverwijld mede aan Onzer Ministers van Justitie van de beide andere
delen van het Koninkrijk. In een mededeling van de Minister van Justitie
van de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk van Aruba worden de
redenen voor de weigering genoemd.

In artikel 7, derde lid, wordt «goedkeuring of bekrachtiging wordt
ingetrokken» vervangen door: de intrekking van de goedkeuring of de
bekrachtiging is bekendgemaakt.

In artikel 8, eerste lid, onderdeel a, en het tweede lid, onderdeel a
wordt «het besluit» vervangen door: de beschikking.

In artikel 11, derde lid, wordt «het goedkeuringsbesluit» vervangen
door: de goedkeuringsbeschikking.

In de eerste volzin van artikel 14, vierde lid, wordt «het besluit»
vervangen door: de beschikking.

ARTIKEL II

De Rijkswet zetelverplaatsing door de overheid van rechtspersonen en
instellingen wordt als volgt gewijzigd:

A

De tweede volzin van artikel 2, eerste lid, vervalt.

B

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3

In afwijking van artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht,
treden de overbrenging en de wijziging, bedoeld in artikel 2, in werking
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met ingang van de dag waarop de beschikking tot stand is gekomen,
tenzij de beschikking anders bepaalt.

ARTIKEL III

De Rijkswet op het Nederlanderschap wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 8, eerste lid, onderdeel b, wordt «bezwaar bestaat»
vervangen door: bedenkingen bestaan.

B

In artikel 11 wordt «hun mening omtrent de mede-naturalisatie
kenbaar te maken» vervangen door: hun zienswijze omtrent de
mede-naturalisatie naar voren te brengen.

In artikel 17, eerste lid, wordt «administratieve beroepsinstantie»
vervangen door: een in administratief beroep.

In artikel 18, tweede lid, wordt «de verzoeker en iedere andere belang–
hebbende» vervangen door: de belanghebbenden.

Artikel 20 wordt als volgt gewiizigd:
1. In het eerste lid wordt «betrokkene» vervangen door: belangheb–

bende.
2. In het tweede lid wordt «enige voor een administratieve beroepsin–

stantie in Nederland, onderscheidenlijk de Nederlandse Antillen en
Aruba, aanhangige zaak» vervangen door: enig administratief beroep in
Nederland, onderscheidenlijk de Nederlandse Antillen en Aruba,
ingesteld.

HOOFDSTUK4 MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

ARTIKEL I

Artikel 12 van de Wet van 30 april 1940 (Stb. 100), houdende
herziening van de Wet van 30 april 1815 (Stb. 33) tot instelling van de
Militaire Willems-Orde komt te luiden:

Artikel 12

1. Degene aan wie een onderscheiding in de Orde is verleend, is,
indien hij ingevolge rechterlijke veroordeling rechtens van zijn vrijheid is
beroofd, onbevoegd de onderscheiding te dragen.

2. Een onderscheiding in de Orde vervalt, indien degene aan wie de
onderscheiding isverleend:
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a. onherroepelijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten
minste een jaar;

b. oneervol is ontslagen uit enig openbaar ambt of beroep.
3. Het vervallen van een onderscheiding in de Orde heeft tot gevolg

het verlies van het ordeteken en van het recht op de toelagen, in artikel 9
bedoeld.

B

Artikel 13 vervalt.

ARTIKEL II

De Paspoortwet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 6 wordt «van deze wet en» vervangen door: van deze wet in
de Nederlandse Antiüen en in Aruba en.

B

De eerste volzin van artikel 27, tweede lid, komt te luiden:
Een aanvraag ingediend bi] een krachtens artikel 26 bevoegde

autoriteit in de Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk in Aruba, wordt
slechts in behandeling genomen als is voldaan aan het bepaalde in dit
hoofdstuk.

Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd:
1. De aanduiding «een maand» wordt telkens vervangen door: vier

weken.
2. In het derde lid wordt na «en de autoriteit» toegevoegd: van de

Nederlandse Antillen en van Aruba.

In artikel 44, vierde lid, wordt «een maand» vervangen door «vier
weken», wordt «veertien dagen» vervangen door «twee weken» en wordt
«twee maanden» vervangen door: acht weken.

In artikel 45, eerste en tweede lid, wordt «een maand» vervangen door
«vier weken» en «twee maanden» telkens door: acht weken.

Artikel 46, eerste lid, komtte luiden:
1. De beschikking tot weigering of vervallenverklaring wordt zo

spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na het verstrijken van
de termijn, bedoeld in artikel 45, tweede lid, gegeven. In de Nederlandse
Antillen en in Aruba wordt de beschikking schriftelijk aan de aanvrager,
onderscheidenlijk de houder bekendgemaakt.
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G

In artikel 48, tweede lid, wordt «maand» vervangen door: vier weken.

H

In artikel 52 wordt «veertien dagen» vervangen door: twee weken.

HOOFDSTUK 5 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

ARTIKEL I

De Schepenwet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 2bis wordt als volgt gewijzigd:
1. In de eerste volzin vervalt «schriftelijke» en wordt «bezwaar»

vervangen door: bedenkingen.
2. Na de eerste volzin wordt een nieuwe volzin toegevoegd, welke

komt te luiden:
In de Nederlandse Antillen en in Aruba wordt deze verklaring schrif–

telijk gegeven.
3. De laatste volzin komt te luiden:
Weigert het districtshoofd van de Nederlandse Antillen, onderschei–

denlijk van Aruba een zodanige verklaring af te geven, dan kan hiertegen
bezwaar worden gemaakt bij het hoofd van de scheepvaartinspectie.

B

De tweede volzin van artikel 7, derde lid, komt te luiden:
In de Nederlandse Antillen en in Aruba wordt de intrekking van een

certificaat schriftelijk en gemotiveerd bekendgemaakt aan de eigenaar.

Artikel 17, eerste lid, komt te luiden:
1. De ambtenaar van de scheepvaartinspectie, die de aanhouding

heeft verricht, deelt elk besluit tot aanhouding of tot opheffing daarvan
mede aan de betrokken ambtenaar van de invoerrechten en accijnzen. In
de Nederlandse Antillen en in Aruba vindt de bekendmaking van het
besluit aan de eigenaar en aan de kapitein plaats en wordt de bovenge–
noemde mededeling schriftelijk en gemotiveerd gedaan.

Artikel 18, tweede lid, komt te luiden:
2. Tegen een aanhouding in de Nederlandse Antillen en in Aruba,

krachtens het bepaalde in artikel 16, vierde lid, kan geen beroep worden
ingesteld.

Artikel 33, vierde lid, vervalt.
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In artikel 64 wordt na «bedoelde» toegevoegd «, door de Gouverneur
benoemde,» en vervalt de tweede volzin.

ARTIKEL II

De Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 6, vierde lid, komt te luiden:
4. De vordering worrk bekendgemaakt aan de reder en de eigenaar

van het schip, of zo één van beiden onbereikbaar is, aan de ander alleen.
Zijn reder en eigenaar beiden onbereikbaar dan geschiedt de bekend–
making aan de kapitein. De vordering kan in dringende gevallen
mondeling of telegrafisch geschieden, in welk geval zij zo spoedig
mogelijk wordt vastgelegd in een beschikking.

B

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. De vordenng van een bepaald schip wordt bekendgemaakt aan de

reder en de eigenaar van het schip, of zo één van beiden onbereikbaar is,
aan de ander alleen. Zijn reder en eigenaar beiden onbereikbaar dan
geschiedt de bekendmaking aan de kapitein. De vordering kan in
dringende gevallen mondeling of telegrafisch geschieden, in welk geval
zij zo spoedig mogelijk wordt vastgelegd in een beschikking.

2. Het tweede lid komt te luiden:
2. Worden één of meer groepen van schepen, dan wel alle schepen

onder de vlag van het Koninkrijk, in gebruik gevorderd, dan kan de
vordering geschieden bij één besluit.

De eerste volzin van artikel 16, tweede lid, komt te luiden:
De vordering wordt bekendgemaakt aan de eigenaar van het schip, of

zo deze onbereikbaar is, aan de kapitein. Indien de reder een ander is
dan de eigenaar, wordt de vordering eveneens aan de reder bekendge–
maakt.

HOOFDSTUK 6 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

ARTIKEL I

Artikel 1 van de Rijksoctrooiwet wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de bestaande tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd dat komt te luiden:
2. Op besluiten en andere handelingen krachtens deze wet is de

Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

ARTIKEL II

De Noodwet Industriële Eigendom 1947 wordt ingetrokken.
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ARTIKEL III

Indien het bij koninklijke boodschap van 13 mei 1992 ingediende
voorstel van Rijkswet houdende regels met betrekking tot octrooien
(Rijksoctrooiwet 1993, Kamerstukken II 1991/92, 22 604 (R 1435), nrs.
1-2) tot rijkswet wordt verheven, wordt deze rijkswet als volgt gewijzigd:

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt: schriftelijk.
2. In het derde lid vervalt: en te zijn ondertekend door de aanvrager of

degene, die blijkens een volmacht, de gemachtigde van de aanvrager is.

B

In artikel 27, vijfde lid, wordt «twee maanden» telkens vervangen door
«acht weken» en vervalt: schriftelijk en gemotiveerd.

Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid vervalt: door toezending of uitreiking.
2. In het derde lid, tweede volzin, vervallen «en de motivering

daarvan» en: door toezending of uitreiking.

Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «een maand» steeds vervangen door: vier

weken.
2. In het tweede lid wordt «drie maanden» vervangen door «twaalf

weken» en vervallen «en de motivering daarvan» en: door toezending of
uitreiking.

In artikel 31, derde lid, wordt «dient schriftelijk bij het bureau te
worden ingediend» vervangen door: gaat.

In artikel 33, vijfde lid, wordt «onder opgave van redenen en met»
vervangen door: onder.

In artikel 34, tweede lid, wordt «twee maanden» vervangen door «acht
weken» en vervallen in de laatste volzin «en de motivering daarvan» en:
door toezending of uitreiking.

H

In artikel 35, eerste lid, wordt «twee maanden» vervangen door: acht
weken.
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In artikel 36, eerste lid, vervalt: schriftelijk.

Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «geeft het hiervan zo spoedig mogelijk, doch

uiterlijk drie maanden na de indiening van de aanvrage kennis aan de
aanvrager» vervangen door: maakt het dit zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen twaalf weken na de indiening van de aanvrage bekend

2. Het tweede lid komt te luiden:
2. Tegelijk met de bekendmaking als bedoeld in het eerste lid zendt

het bureau afschrift van het besluit en van de tot de aanvrage behorende
beschrijving en tekeningen aan Onze genoemde minister.

Artikel 40 komt te luiden:

Artikel 40

1. Binnen acht maanden na indiening van een octrooiaanvrage als
bedoeld in artikel 39, besluit Onze Minister van Defensie of de inhoud
van de aanvrage in het belang van de verdediging van het Koninkrijk of
zijn bondgenoten geheim moet blijven. Hij maakt zijn besluit aan het
bureau bekend.

2. Een besluit dat de inhoud van de aanvrage geheim moet blijven
heeft tot gevolg dat de inschrijving in het octrooiregister van de aanvrage
blijft opgeschort tot drie jaren na de bekendmaking van het besluit.

3. De opschorting eindigt indien:
a. Onze genoemde minister besluit, dat de aanvrage niet geheim

behoeft te blijven;
b. een besluit binnen de in het eerste lid genoemde termijn is uitge–

bleven.
4. Onze genoemde minister kan telkens binnen zes maanden voor het

verstrijken van de termijn van opschorting deze termijn met drie jaren
verlengen. Hij maakt zijn besluit aan het bureau bekend.

5. Onze genoemde minister kan te allen tijde besluiten dat de inhoud
van de aanvrage niet langer geheim behoeft te blijven. Het besluit heeft
tot gevolg dat de opschorting eindigt.

6. Van een besluit krachtens het eerste, derde, vierde of vijfde lid,
doet het bureau onverwijld mededeling aan de aanvrager. Het deelt deze
eveneens onverwijld mede indien een besluit is uitgebleven zoals
bedoeld in het derde of vijfde lid.

7. Zolang de opschorting niet is geëindigd, zendt het bureau op
verzoek van Onze genoemde minister aan deze afschrift van alle ter zake
tussen het bureau en de aanvrager gewisselde stukken.

8. Indien de opschorting eindigt, geschiedt niettemin de inschrijving
van de aanvrage in het octrooiregister, tenzij op verzoek van de
aanvrager, niet voordat twaalf weken zijn verstreken.

Artikel 42 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt «drie maanden» vervangen door «twaalf

weken» en «aan het bureau mededelen» door «besluiten» en wordt een
volzin toegevoegd, luidende: Het besluit wordt bekendgemaakt aan de
aanvrager en aan het bureau.
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2. Het derde lid komt te luiden:
3. Een besluit als bedoeld in het tweede lid heeft tot gevolg dat de

inschrijving in het octrooiregister van de aanvrage blijft opgeschort,
totdat Onze genoemde minister besluit dat de aanvrage niet langer
geheim hoeft te blijven. Indien een besluit niet binnen de in het tweede
lid bedoelde termijn is genomen. eindigt de opschorting.

3. In het vierde lid wordt «Artikel 40, zesde en zevende lid» vervangen
door: Artikel 40, zevende en achtste lid.

M

Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «na een desbetreffende mededeling aan de

aanvrager» vervangen door «na het desbetreffende besluit bekend te
hebben gemaakt» en wordt «deze mededeling» vervangen door: dit
besluit.

2. In het derde lid wordt «de in het eerste iid bedoelde mededeling»
vervangen door: de in het eerste lid bedoelde bekendmaking.

N

In artikel 44 wordt «mededeelt» telkens vervangen door: bekendmaakt.

0

Artikel 45 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid wordt «deelt Onze genoemde minister aan het

bureau mede,» vervangen door: maakt Onze genoemde minister aan het
bureau bekend.

2. In het vierde lid wordt «mededeling» steeds vervangen door:
bekendmaking.

3. In het vijfde lid wordt «mededeling» vervangen door: bekend–
making.

In artikel 47, tweede lid, laatste volzin vervallen «en de motivering
daarvan» en: door toezending of uitreiking.

Artikel 51 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt «veertien dagen» vervangen door: twee

weken.
2. In het derde lid wordt «drie maanden» vervangen door: twaalf

weken.

R

In artikel 57, eerste lid, vierde volzin vervallen «bevat een motivering
en» en: door toezending of uitreiking.

In artikel 58, derde lid, wordt «twee maanden» vervangen door: acht
weken.
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In artikel 62, tweede lid, wordt «veertien dagen» vervangen door: twee
weken.

U

Artikel 79 komt te luiden:

Artikel 79

In afwijking van artikel 8.1.1.7 van de Algemene wet bestuursrecht, is
voor beroepen ingesteld tegen besluiten op grond van deze wet de
rechtbank te 's-Gravenhage bevoegd.

V

In artikel 80 wordt «de artikelen 78 en 79» vervangen door: artikel 78.

W

In artikel 83e wordt «een maand» vervangen door: vier weken.

X

In artikel 83g, eerste lid, wordt «bekendmakingen» vervangen door:
mededelingen.

HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALING

ENIG ARTIKEL

1. De artikelen van deze rijkswet treden in werking op een bij
koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of
onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

2. Voor de bekendmaking van deze rijkswet brengt Onze Minister van
Justitie de in deze rijkswet voorkomende aanhalingen van artikelen en
afdelingen van de Algemene wet bestuursrecht in overeenstemming met
de door Onze Minister van Justitie opnieuw vastgestelde nummering
daarvan.
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Publicatieblad van
de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal
worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambte–
naren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen
houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Eerste Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 252 (R 1477), nr. 156 13


