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Besluit van 3 februari 1995, houdende wijziging
van enige algemene maatregelen van bestuur in
verband met de Algemene wet bestuursrecht,
artikel 3, tweede lid, van de Kadasterwet, de
Organisatiewet Kadaster alsmede in verband
met de automatisering van de registratie voor
schepen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer van 24 mei 1994, nr. MJZ 24594062, Centrale
Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving, gedaan na overleg met
Onze Ministers van Justitie en van Verkeer en Waterstaat;
Gelet op de Kadasterwet, de artikelen 231 en 841 van Boek 8 van het
Burgerlijk Wetboek en artikel 2, tweede lid, van de de Wet teboekgestelde
Luchtvaartuigen;
De Raad van State gehoord, advies van 7 september 1994, no.
W08.94.0325;
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 31 januari 1995, no. MJZ
31195035, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving,
uitgebracht na overleg met Onze Ministers van Justitie en van Verkeer en
Waterstaat;
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Het Kadasterbesluit1 wordt als volgt gewijzigd.
A
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd.
1. Aan het eerste lid wordt na de tweede zin een nieuwe zin toegevoegd
luidende:
De tweede zin is van overeenkomstige toepassing op een onroerende
zaak die zich op, in of boven de grond van een ander bevindt krachtens
een recht als bedoeld in het vóór 1 januari 1992 geldende artikel 5, derde
lid, onder b, laatste zinsnede, van de Belemmeringenwet Privaatrecht en
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daar aangeduid als een recht niet met name in het Burgerlijk Wetboek
genoemd.
2. Het vierde lid komt te luiden:
4. Ingeval de in de splitsing in appartementsrechten betrokken percelen
in verschillende burgerlijke gemeenten zijn gelegen is het tweede lid van
overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat in dat geval de
bewaarder bepaalt van welke van de betrokken kadastrale gemeenten de
naam wordt vermeld in de vast te stellen kadastrale aanduiding van de
appartementsrechten waarin die percelen worden gesplitst.
B
In hoofdstuk 1 wordt na artikel 2 een nieuw artikel ingevoegd luidende:
Artikel 2a
1. Met het oog op de nakoming van op Nederland rustende internationale verplichtingen uit grensverdragen en -overeenkomsten inzake de
gemeenschappelijke grens met België onderscheidenlijk Duitsland of
daarop gebaseerde besluiten, heeft de Dienst mede tot taak:
a. het verrichten van werkzaamheden verbonden aan de controle van
grenstekens en het herstellen van gebreken, alsmede het verrichten van
andere werkzaamheden ten behoeve van de instandhouding dan wel
verbetering van de afbakening van de gemeenschappelijke grenzen, en
b. ingeval van grenscorrecties, het verrichten van landmeetkundige
werkzaamheden ter opmeting en afbakening van nieuwe gedeelten van de
gemeenschappelijke grens, alsmede ten aanzien van gebieden die van
Nederland overgegaan zijn naar een andere staat, de overdracht van
1°. de desbetreffende stukken ingeschreven dan wel geboekt in de
openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a onderscheidenlijk d, van de Kadasterwet;
2°. de desbestreffende gedeelten van de kadastrale registratie, bedoeld
in artikel 48 van de Kadasterwet;
3°. de desbetreffende kadastrale kaarten, en
4°. voor zover die er zijn, de bij de onder 1° tot en met 3° bedoelde
bescheiden behorende stukken,
dan wel, indien de overdracht van de onder 1° tot en met 4° bedoelde
bescheiden niet mogelijk is, de verstrekking van gewaarmerkte afschriften
daarvan.
De Dienst verricht de in de eerste zin, onder a en b, vermelde taken met
inachtneming van hetgeen daaromtrent is bepaald bij of krachtens de
desbetreffende grensverdragen en -overeenkomsten.
2. De materiaalkosten verbonden aan het herstel van gebreken aan dan
wel het vernieuwen van grenstekens, worden aan de Dienst betaald door
de betrokken provincies.
C
In artikel 5 wordt in het tweede lid «Het bestuur van de Dienst kan
bepalen» vervangen door: Bij regeling van het bestuur van de Dienst kan
worden bepaald.
D
Artikel 6, derde lid, komt te luiden:
3. De gevallen, bedoeld in het tweede lid, waarin de bijhouding
geschiedt zonder dat een meting plaatsvindt, zijn:
a. de gevallen waarin de inschrijving betreft
1°. een recht van hypotheek,
2°. een erfdienstbaarheid,
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3°. een vruchtgebruik dat betrekking heeft op een gedeelte van een
gebouw,
4°. een recht van opstal dat uitsluitend betreft het leggen en houden
van leidingen in, op of boven de onroerende zaak van een ander, of
5°. een recht als bedoeld in het vóór 1 januari 1992 geldende artikel 5,
derde lid, onder b, laatste zinsnede, van de Belemmeringenwet Privaatrecht en daar aangeduid als een recht niet met name in het Burgerlijk
Wetboek genoemd, alsmede
b. bijzondere gevallen waarin het desbetreffende perceelsgedeelte naar
het oordeel van de bewaarder niet voor meting vatbaar is.
E
In artikel 11 wordt in het derde lid «het bestuur» vervangen door: Het
bestuur.
F
In artikel 13 wordt in het eerste lid «In geval» vervangen door: Ingeval.
G
In artikel 14 wordt in het tweede lid «Artikel 58, eerste tot en met derde
lid,» vervangen door: Artikel 58, eerste en tweede lid,.
H
In artikel 15, derde lid, wordt in de tweede zin «brief» vervangen door:
bekendmaking van de beslissing.
I
In artikel 16, tweede lid, wordt in de tweede zin «brief» vervangen door:
bekendmaking van de beslissing.
J
Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd.
1. In het eerste lid wordt in onderdeel c de zinsnede «indien een
belanghebbende zulks schriftelijk aan de Dienst verzoekt op de door hem»
vervangen door: indien zulks aan de Dienst wordt verzocht op de door de
verzoeker.
2. In het tweede lid wordt «bekendmaking» vervangen door: openbaarmaking.
K
In artikel 24 wordt in het tweede lid «inschrijvingsregister» vervangen
door: desbetreffende register van inschrijving.
L
Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd.
1. In het eerste lid wordt de zinsnede «zo deze bestaan» vervangen
door: zo deze teboekstaan of teboekgesteld zijn geweest.
2. In het tweede lid wordt «brief» vervangen door: bekendmaking van
de beslissing.
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M
Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd.
1. In het eerste lid wordt de zinsnede «zo deze bestaan» vervangen
door: zo deze teboekstaan of teboekgesteld zijn geweest.
2. In het tweede lid wordt «brief» vervangen door: bekendmaking van
de beslissing.
N
Artikel 35 komt te luiden:
Artikel 35
1. Het op schriftelijk verzoek verstrekken van inlichtingen te velde uit de
kadastrale kaarten en de daaraan ten grondslag liggende bescheiden,
bedoeld in artikel 102, derde lid, van de wet, vindt plaats, indien de
verzoeker daarbij een redelijk belang heeft.
2. De verzoeker geeft in zijn verzoek een omschrijving van het belang
dat hij bij de verzochte inlichtingen heeft.
O
In artikel 36, eerste lid, komen de onderdelen c tot en met e te luiden als
volgt:
c. desverlangd kan de aansluiting worden beperkt tot bij regeling van
het bestuur van de Dienst te bepalen soorten van gegevens uit de
kadastrale registratie;
d. de raadpleging kan slechts geschieden gedurende bij regeling van
het bestuur van de Dienst te bepalen tijden en de apparatuur waardoor de
aansluiting wordt tot stand gebracht, dient te voldoen aan bij regeling van
het bestuur van de Dienst te bepalen vereisten;
e. de gegevens uit de kadastrale registratie worden uitsluitend
beschikbaar gesteld voor raadpleging door middel van het desbetreffende
beeldscherm, waarvan desverlangd een afschrift kan worden vervaardigd
in een bij regeling van het bestuur van de Dienst te bepalen vorm;.
P
In artikel 38 wordt «het bestuur» vervangen door: Het bestuur.
Q
In artikel 39 vervalt «(Stb. 1991, 376)».

ARTIKEL II
De Maatregel teboekgestelde schepen 19922 wordt als volgt
gewijzigd.
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd.
1. In onderdeel c vervalt «(Stb. 1991, 570)».
2. In onderdeel e wordt in de aanhef «bewaarder» vervangen door: de
bewaarder.
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B
Artikel 5, derde lid, vervalt.
C
In artikel 7 vervalt de derde zin.
D
In artikel 16 vervalt in het eerste lid, onderdeel d, «(Stb. 312)».
E
In artikel 20 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
1. In het eerste lid komt de tweede zin te luiden:
De overige in artikel 16 genoemde, overgelegde stukken worden aan de
aanbieder teruggegeven, nadat het hoofd van de Scheepsmetingsdienst
overeenkomstig artikel 22, vierde lid, derde zin, aan de bewaarder heeft
gemeld dat het brandmerk is aangebracht.
2. Het tweede lid komt te luiden:
Voordat hij de in de tweede zin van het eerste lid bedoelde stukken
teruggeeft, tekent de bewaarder op deze stukken het brandmerk aan.
F
In artikel 22 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
1. Aan het vierde lid worden drie zinnen toegevoegd luidende:
In het getuigschrift vermeldt de ambtenaar van de Scheepsmetingsdienst in elk geval de naam en het type van het desbetreffende schip, het
materiaal waarvan de romp van dat schip is gemaakt, het brandmerk, de
wijze en plaats waar dit is aangebracht, de aangetroffen oude brandmerken, de plaats waar deze zijn aangetroffen en de ongeldigmaking van
deze oude brandmerken. Na het opmaken van het getuigschrift van
branding meldt het hoofd van de Scheepsmetingsdienst onverwijld aan
de bewaarder dat het brandmerk is aangebracht, welke melding geschiedt
per telefax of op een andere door de Minister van Verkeer en Waterstaat
en het bestuur van de Dienst te bepalen wijze en tenminste de naam en
het brandmerk van het betrokken schip bevat. De bewaarder tekent de dag
van de ontvangst van de in de derde zin bedoelde melding in de registratie voor schepen aan.
2. Het vijfde lid komt te luiden:
5. Zonder de in het vierde lid, derde zin, bedoelde melding te hebben
ontvangen geeft de bewaarder geen ingeschreven stukken, noch enige
andere verklaring ten aanzien van het schip af, behoudens ingeval de
eigenaar aan de bewaarder aannemelijk maakt dat het uittreksel nodig is
om te voldoen aan de in artikel 28, eerste lid, of artikel 30, eerste lid,
gestelde eis.
3. Het zesde lid komt te luiden:
6. Indien de branding in het buitenland heeft plaatsgevonden en de
bevoegde buitenlandse autoriteit de Scheepsmetingsdienst daarvan
schriftelijk kennis heeft gegeven, maakt een ambtenaar van de Scheepsmetingsdienst een getuigschrift van branding op, dat het hoofd van de
Scheepsmetingsdient aan de bewaarder doet toekomen. De tweede tot en
met vierde zin van het vierde lid zijn van toepassing.
G
In artikel 34 wordt in het tweede lid «het bestuur» vervangen door: Het
bestuur.
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ARTIKEL III
De Maatregel teboekgestelde Luchtvaartuigen3 wordt als volgt
gewijzigd.
A
In artikel 1 vervalt in onderdeel 3 «(Stb. 1991, 570)».
B
In artikel 2 wordt «de aanvraag» vervangen door: het verzoek.
C
In artikel 2a worden de volgende wijzigingen aangebracht.
1. In het eerste lid wordt «aanvraag» vervangen door: verzoek.
2. In het tweede en derde lid wordt «de aanvraag» telkens vervangen
door: het verzoek.
D
In artikel 10 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
1. In het eerste lid wordt in de eerste zin «aanvraag» vervangen door:
verzoek.
2. In het eerste lid, tweede tot en met vijfde zin, en tweede lid worden
«de aanvraag» en «de aanvrage» telkens vervangen door: het verzoek.
3. In het tweede en derde lid wordt «aanvrager» telkens vervangen
door: verzoeker.
4. In het derde lid wordt in onderdeel c «de desbetreffende
beschikking» vervangen door: het desbetreffende procesverbaal van
toewijzing.
E
In artikel 11 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
1. In het eerste lid wordt «aanvraag» vervangen door: verzoek.
2. In het tweede lid wordt «de aanvrage» vervangen door: het verzoek.
3. In het derde lid wordt «aanvrager» vervangen door: verzoeker.
F
In artikel 12, derde lid, wordt «aanvrager» vervangen door: verzoeker.
G
In artikel 13b wordt «aanvragen» vervangen door: verzoeken.

ARTIKEL IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Artikel I, onderdeel
B, werkt terug tot en met 1 mei 1994.

Staatsblad 1995

82

6

1

Stb. 1991, 571, gewijzigd bij besluit van 21
april 1994, Stb. 1994, 303.
2
Stb. 1991, 572, laatstelijk gewijzigd bij besluit
van 17 juni 1994, Stb. 1994, 508.
3
Stb. 1959, 119, laatstelijk gewijzigd bij besluit
van 21 april 1994, Stb. 1994, 303.
Het advies van de Raad van State is openbaar
gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer.
Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage
gelegde stukken worden opgenomen in het
bijvoegsel bij de Nederlandse Staatscourant
van 14 maart 1995, nr. 52.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst.
’s-Gravenhage, 3 februari 1995
Beatrix
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer,
D. K. J. Tommel
Uitgegeven de eenentwintigste februari 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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