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Voorziening in het gemis van de dubbelen der registers van de n burgerlijken stand, gehouden te Smyrna en te Yokohama. 

157. 3. 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 

Bij den brand van Smyrna gedurende den Grieksch-Turkschen 
oorlog van 1922, zijn, omstreeks half September van dat jaar, 
de archieven van het Nederlandsehe Consulaat-Generaal te 
Smyrna geheel in vlammen opgegaan. Eveneens is het geheele 
archief van het Nederlandsehe Consulaat te Yokohama bij de 
aardbeving ia Japan van 1 September 1923 vernietigd. 

Onder de werking van artikel 1 der wet van 25 Juli 1871 
(Staatsblad n°. 91), houdende regeling van de bevoegdheid der 
consulaire ambtenaren tot het opmaken van burgerlijke akten 
en van de consulaire rechtsmacht, was aan de titularissen der 
genoemde consulaire posten de bevoegdheid tot het opmaken 
van akten van den burgerlijken stand toegekend, laatstelijk bij 
het Koninklijk Besluit van 19 November 1926, n°. 54 (Staats
blad n* 384). 

De consulaire registers van den burgerlijken stand worden, 
behoudens de in de wet van 25 Juli 1871 gemaakte uitzonde
ringen, krachtens artikel 14, lid 2, dier wet, gehouden op de 
wijze - bij het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven. Genoemde 
wet, noch het Burgerlijk Wetboek, bepalen hoe te handelen 
wanneer één der dubbelen der registers verloren is gegaan. 
Echter is vervanging van verloren gegane dubbelen gewenscht, 
niet alleen uit. een oogpunt van veilig behoud der ingeschreven 
akten — immers ook het overgebleven dubbel zou verloren 
kunnen gaan —, maar ook ten einde de verstrekking van uit
treksels uit de registers van den burgerlijken stand ter plaatse, 
waarheen de herstelde dubbelen weer worden overgebracht, 

zonder vertraging mogelijk te maken, terwijl deze uittreksels 
anders slechts door den griffier van de arrondissements-recht
bank te 's-Gravenhage, als bewaarder der dubbelen, zouden 
kunnen worden verschaft. 

Ten einde nu gelijke rechtskracht te verzekeren aan geco
piëerde dubbelen van de registers als aan de oorspronkelijk ge
houden dubbelen, zal bij speciale wet moeten worden voorzien 
in het gemis van de dubbelen van de registers, die, zooals boven 
vermeld is, verloren zijn gegaan. Op gelijke wijze werd door 
de wet van 27 Mei 1907 (Staatsblad n°. 127) voorzien in de 
verloren gegane dubbelen van aan den eonsulairen post te San 
Erancisco gehouden registers. 

Tot die wettelijke voorziening strekt het onderhavige wets
ontwerp, dat zich bij de genoemde wet van 27 Mei 1907 aan
sluit, behalve dat de bepaling van artikel 7 van laatstgenoemde 
wet niet is opgenomen, als overbodig, doordat de griffier van de 
arrondissements-rechtbank geen emolumenten meer geniet. 

Ten aanzien van den bij het wetsontwerp gevoegden staat, 
die berust op eene opgave van ter griffie der arrondissements
rechtbank aanwezige registers van de posten te Smyrna en te 
Yokohama, zij opgemerkt, dat oorspronkelijk vier verschillende 
registers werden gehouden, nl. voor geboorten, voor huwelijks
aangifte en afkondiging, voor huwelijk en echtscheiding en voor 
overlijden, terwijl later, nl. voor Smyrna met het jaar 1882, 
voor Yokohama met het jaar 1883, één algemeen register, in 
dubbel te houden, werd ingevoerd. 

Van de ter griffie der rechtbank aanwezige huwelijksaangifte
en huwelijksafkondigingsregisters, gehouden aan de twee meer
genoemde consulaire posten, behoeft geen afschrift te worden 
gemaakt, daar van deze registers, volgens artikel 14 der Consu
laire Wet, juncto artikel 14 Burgerlijk Wetboek, geen dubbelen 
behoeven te worden gehouden. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

BEELAERTS VAN BLOKLAND. 

De Minister van Justitie, 

J. DONNER. 


