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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN RAP
PORTEURS over het ontwerp van wet, houdende voorzieningen 
betreffende het opmaken van akten van overlijden. 

Bij de overweging van dit wetsontwerp in de afdelingen der Kamer 
bleek bij vele leden de vraag te zijn gerezen, welke personen, naar 
de bedoeling van de Regering, onder de ontworpen regeling zullen 
vallen. Hecht men een letterlijke betekenis aan het bepaalde in 
artikel 1, dan houdt dit wetsontwerp een afwijking in van het geldende 
Nederlandse Internationaal Privaatrecht, volgens hetwelk immers de 
regeling van de rechtsgevolgen van vermoedelijk overlijden van niet-
Nederlanders gezocht moet worden in het nationale recht van den 
vermiste. 

Op de vraag, of het ontwerp alleen Nederlanders of alle vermisten, 
die hier te lande hebben gewoond, omvat, antwoordde de Minister 
van Justitie (Handelingen Tweede Kamer dezer zitting, blz. 1272) 
niettemin in laatstbedoelden zin, hierbij opmerkende, dat de Duitsers, 
die hier tijdens de bezetting tijdelijk verbleven wegens hun werkzaam
heid in het leger of bij den civielen dienst van den bezetter, niet 
moesten worden beschouwd als hier woonplaats te hebben gehad. 
De aan het woord zijnde leden vroegen zich af, of hier de grens 
voldoende scherp kan worden getrokken. Van meer belang blijft 
echter de vraag, of het inderdaad de bedoeling is, de materieel-rechte
lijke werking van het ontwerp uit te strekken tot niet-Nederlanders. 
Verwezen werd in dit verband naar een beschouwing van Mr C. W. 
Dubbink, in het Nederlands Juristenblad van 5 Maart 1949. In elk 
geval zouden de leden, hier aan het woord, aan een nadere precisering 
van het besproken punt in den tekst van het ontwerp zelf de voor
keur hebben gegeven. 

Verschillende leden achtten zich voorts nog niet overtuigd door 
de argumenten, waarmede de Minister van Justitie het beginsel heeft 
verdedigd, dat in elk afzonderlijk geval de vermoedelijke overlijdens-
datum individueel zo nauwkeurig mogelijk moet worden vastgesteld. 
(Handelingen Tweede Kamer dezer zitting, blz. 1271). Zij meen
den, dat de voordelen van het aanvaarden van één fictieven datum 
in het oog springen. Enerzijds worden — de Minister heeft dit 
tijdens de behandeling in de Tweede Kamer ook erkend — daar
door vele erfovergangen vermeden, die alleen fiscale waarde hebben 
en voor de betrokkenen slechts nadelen zijn, anderzijds sluit de aan
vaarding van één fictieven overlijdensdatum aan bij het beginsel van 
artikel 878 van het Burgerlijk Wetboek. Dit stelt voor die gevallen, 
waarin — b.v. als gevolg van een ramp — velen tegelijk zijn over
leden, dat zij geacht worden, gelijktijdig te zijn overleden, zodat 
tussen hen geen erfovergangen geschieden. 

Wel is waar is in het onderwerpelijke geval de eenheid van tijd 
minder spectaculair dan bij de in artikel 878 B.W. bedoelde gevallen, 
maar de deportatie en vermoording van de Nederlandse Joden valt 
toch op te vatten als één, hen allen getroffen hebbende calamiteit, 
ten aanzien waarvan het redelijk schijnt, dat men de erfrechtelijke 
gevolgen er van op een aan artikel 878 B.W. analoge wijze regelt. 

Deze leden had niet overtuigd 's Ministers opmerking, dat het 
ongewenst zou zijn, in dit opzicht de Nederlandse Joden als cate
gorie te behandelen. Zij zagen niet in, dat deze vorm van „discrimi
natie" — een ten gunste van de Joden — anders dan als een poging 
tot wegneming van nog slechts één der gevolgen hunner afzichtelijke 
mishandeling door den Duitsen vijand was te beschouwen. Dat het 
in de practijk wel eens moeilijk kan zijn, een hanteerbaar criterium 
te vinden voor de vraag, of iemand als Jood valt te beschouwen, 
levert naar het inzicht dezer leden gejn argument op tegen het aan
vaarden van één fictieven datum voor het overlijden der weggevoerde 
Joden. Ware het niet mogelijk, als criterium te aanvaarden, of men 
via het kamp Westerbork is gedeporteerd'? 

Andere leden wezen er op, dat de procedure van het wetsontwerp, 
nadat dit tot wet zal zijn verheven, toepassing zal vinden naast de 
regeling, bedoeld in artikel 70 v.v. B.W. jo het besluit van 19 Novem
ber 1945, houdende nadere regelen ten aanzien van verbetering en 
aanvulling der akten van den burgerlijken stand (Staatsblad no. 
F 281). Zij betwijfelden, of dit een gewensten toestand zou scheppen. 
Liever hadden zij gezien, dat de materie van dit wetsontwerp er uit
puttend in was geregeld. Verwarring en tegenstrijdige rechterlijke 
uitspraken zijn huns inziens te dezen in de toekomst te duchten. 

Nog wensten deze leden op te merken, dat zij de regeling, dat, 
indien de achtergebleven echtgenote van een vermiste een nieuw 
huwelijk aangaat en de vermiste terugkeert, het nieuwe huwelijk in 
stand blijft en het vorige is ontbonden, in strijd achtten met het 
beginsel, dat het huwelijk slechts door den dood wordt ontbonden, 
behoudens de bepalingen omtrent echtscheiding en ontbinding van 
het huwelijk, opgenomen in het B.W. De door dit wetsontwerp ge
brachte uitbreiding van de evenbedoelde afwijkingen van het door 
hen beleden grondbeginsel betreurden zij. 

Enige leden verklaarden, dat zij, hoewel ook naar hun gevoelen 
zekere van belang zijnde bezwaren tegen het ontwerp zijn aan te 
voeren, na de degelijke behandeling in de Vaste Commissie voor 
Privaat- en Strafrecht uit de Tweede Kamer en in de openbare ver
gadering dier Kamer, van oordeel waren, dat het ontwerp behoorde 
te worden aangenomen, aangezien het belang van de betrokkenen 
eist, dat deze zaak zo spoedig mogelijk tot een oplossing komt. 

Aldus vastgesteld den 21 sten Maart 1949. 

STEINKUHLER. 

WENDELAAR. 

VAN HEUVEN GOEDHART. 

VIXSEBOXSE. 

REGOUT. 
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EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet houdende voorzieningen betreffende 
het opmaken van akten van overlijden. 

Nadat het Voorlopig Verslag der Commissie aan de Regering was 
medegedeeld, is van haar ontvangen de navolgende 

MEMORIE VAN ANTWOORD. 

Naar aanleiding van het Voorlopig Verslag van de Commissie 
van Rapporteurs over het ontwerp van wet, houdende voorzie
ningen betreffende het opmaken van akten van overlijden (wets
ontwerp no 495, zitting 1948—1949, no 71) moge worden opge
merkt, dat het de bedoeling is van artikel 1 van het ontwerp 
van wet, houdende voorzieningen betreffende het opmaken van 
akten van overlijden van vermisten, dat onder de ontworpen 
regeling vallen zij, die op enig tijdstip tussen 9 Mei 1940 en 
1 Juni 1945 woonplaats in Nederland hebben gehad en die vermist 
worden onder nader in het artikel omschreven omstandigheden. 
Evenals in het algemeen bij de toepassing van het burgerlijk recht 
het feit, dat een vreemdeling betrokken of mede-betrokken is bij 
een rechtsverhouding, kan leiden tot het buiten toepassing laten van 
Nederlands recht, zo zal ook de ontworpen wet in haar werking 
beperkt zijn, voorzover de algemene regelen van Nederlands Inter
nationaal Privaatrecht tot zodanige beperking aanleiding geven. 

Handelingen der Staten-Generaal Bijlagen 1948—1949 Eerste Kamer 
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Voor wat betreft het opmaken van akten van aangifte van over
lijden en de inschrijving van die akten overeenkomstig de nieuwe 
voorschriften ten aanzien ook van vreemdelingen staan — naar het 
oordeel van ondergetekenden de algemene regelen van inter
nationaal privaatrecht daaraan niet in de weg. 

In de in het Voorlopig Verslag aangehaalde beschouwing van 
Mr. Dubbink (Nederlands Juristenblad 5 Maart 1949) geeft deze 
schrijver blijk op dit punt een andere mening te zijn toegedaan. Hij 
komt vooreerst tot de conclusie, dat — aangenomen dat het ontwerp 
niet geeft een regel afwijkend van het geldende internationaal privaat
recht — ten aanzien van een bepaalde groep van vermisten, die hij 
noemt de vermisten van wie all&sn maar geen bericht is binnen
gekomen, de wet niet zal gelden als de vermiste een vreemdeling is 
en wel omdat de materie van het vermoedelijk overlijden naar Neder
lands I.P.R. onderworpen is aan de nationale wet van de afwezige. 

Nu willen ondergetekenden erop wijzen, dat de tekst van het ont
werp als eis om te komen tol het doen van aangifte van overlijden, 
stelt, dat er goede gronden moeten bestaan om aan te nemen, dat 
de betrokken persoon is overleden. Op pag. 3 van de Memorie van 
Antwoord (no. 495. stuk 5) wordt uitdrukkelijk uiteengezet, dat aan
gifte ingevolge het ontwerp niet plaats vindt, indien de graad van 
waarschijnlijkheid van het overlijden niet hoog genoeg wordt geacht. 
Doet zodanig geval zich voor. zo vervolgt de Memorie van Ant
woord, t.a.p., dan kan een verklaring vaii vermoedelijk overlijden 
worden uitgelokt. „Laatstbedoelde procedure is toch juist bestemd 
om te worden gebezigd, zo dikwijls het bestaan van een bepaald 
persoon onzeker is; daarentegen kan voor de toepassing van de 
bepalingen van dit ontwerp niet worden volstaan met het negatieve 
criterium van bestaansonzekerheid. doch daartoe wordt vereist, dat 
er goede gronden bestaan om aan te nemen, dat de betrokkene is 
overleden.'" Worden eenmaal goede gronden voor overlijden aanwezig 
geacht, dan wordt derhalve naar de duidelijke tekst aangifte van 
overlijden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 
laatstbekende woonplaats in Nederland. Artikel 8 zegt uitdrukkelijk, 
dat de overeenkomstig de aangifte opgemaakte akte wordt beschouwd 
als een akte van overlijden in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Het 
wetsontwerp behandelt de materie van het vermoedelijk overlijden 
derhalve bepaaldelijk niet. 

De praemissen waarvan Mr. Dubbink uitgaat (1° dat bestaans
onzekerheid op zichzelf kan leiden tot het doen van aangifte volgens 
het ontwerp, 2" dat de procedure volgens het ontwerp voor deze 
gevallen is een vereenvoudigde regeling tot vaststelling van het ver
moedelijk overlijden) vinden derhalve geen steun, noch in de tekst 
noch in de geschiedenis van artikel I en het behoeft dan ook geen 
verwondering te wekken, dat de ondergetekenden de door Mr. 
Dubbink getrokken conclusie t.a.v. de verhouding op dit stuk tot 
regelen van internationaal privaatrecht niet delen. 

De schrijver van het meergenoemde artikel komt dan t.a.v. de 
categorie van personen, wier overlijden in het buitenland bewijsbaar 
is. tot de conclusie dat de rechter aan de hand van de wet van de 
plaats van overlijden moet nagaan, of het overlijden bewezen is. en 
zulks voor alle vermisten, dus voor Nederlanders en vreemdelingen 
gelijkelijk. Ondergetekenden vragen zich af of de gestelde bewijs
rechtelijke regel inderdaad van algemene gelding is. Zij wagen het 
zulks te betwijfelen. Evenals de Nederlandse wetgever in de bijzon
dere omstandigheden, waaronder het aangenomen overlijden plaats 
greep, aanleiding vindt om in plaats van te eisen een akte van over
lijden opgemaakt op de plaats, alwaar de persoon is overleden, 
h.t.1. akten te doen produceren van overlijden, — waarvan met min 
of meer stelligheid aannemelijk is, dat het buiten onze grenzen voor
viel — evenzeer kunnen in het internationaal privaatrecht diezelfde 
buitengewone omstandigheden aanleiding opleveren om aan de hand 
van de wet van de laatste woonplaats na te gaan of het overlijden 
aannemelijk kan worden geacht: immers de reconstructie van de 
lijdensweg van bepaalde vermisten kan het best geschieden aan de 
hand van gebeurtenissen, die zich goeddeels in het land van de 
woonplaats van de vermiste hebben afgespeeld; bovendien kunnen 
uit het grote aantal van gelijksoortige gevallen ervaringsregelen wor
den opgesteld die een bruikbaar richtsnoer opleveren voor de auto
riteiten, belast met het vaststellen van het overlijden. 

Uil het vorenstaande volgt dat ondergetekenden menen, dat even
als akten van overlijden ingevolge artikel 50 van het Burgerlijk Wet
boek kunnen worden opgemaakt ook als de overleden persoon is 
een vreemdeling, zonder dat een regel van Nederlands internationaal 
privaatrecht wordt geschonden, evenmin van een in strijd handelen 
met die regelen sprake is, wanneer ten aanzien van vreemdelingen 
akten worden opgemaakt overeenkomstig het ontwerp no. 495. Even
min zien de ondergetekenden een reden, waarom de Nederlandse wet
gever _ ofschoon naar regelen van internationaal privaatrecht be-
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voegd deze materie mede voor vreemdelingen te regelen — zich op 
het voorbeeld van artikel 262 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek een 
zelfbeperking zou opleggen in dien zin, dat de nieuwe wet uitdruk
kelijk zou bepalen, dat de door haar te geven bevoegdheid zich 
slechts tot Nederlanders zou dienen uit te strekken. 

Het nog bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde 
Naties in behandeling zijnd ontwerp-conventie inzake overlijdens
akten van vermisten rekent concurrente rechterlijke of andere autori
teiten bevoegd tot het opmaken van overlijdensakten van vermisten 

j en noemt dan de rechters (resp. niet-rechterlijke autoriteiten) van de 
; laatst bekende woonplaats of van het laatste vrijwillig verblijf van 
j de vermiste in de eerste plaats. Ook de internationale ontwikkeling 
i wijst derhalve in de richting hierboven als de meest aannemelijke 

aangewezen. 
Bij de opzet van het ontwerp en in het hierboven gehouden betoog 

is dus uitgegaan van de gedachte, dat bij het onderwerp van burger-
1 lijk recht, dat is geregeld in het wetsontwerp, de algemene regelen 
; van Nederlands Internationaal Privaatrecht hun gelding blijven be-
I houden. Dit uitgangspunt leidt ertoe, dat ondergetekenden de vraag 
j in het Voorlopig Verslag gedaan, of de rechtsgevolgen van het door 
: de akte geconstateerde overlijden (het Verslag spreekt ten onrechte 
i van vermoedelijk overlijden) van niet-Nederlanders gezocht moet 
; worden in het nationale recht van de vermiste, in beginsel beves

tigend beantwoorden. Hierbij zij echter aangetekend, dat jure con-
stituto het geldend Nederlands Internationaal Privaatrecht nog weinig 

! vast omlijnd is, dat voorts onder niet-Nederlanders ook statenlozen 
i zijn begrepen, dat somtijds het nationale recht van een vreemdeling 
I verwijst naar het recht van zijn woonplaats, dat tenslotte somtijds de 
I nationale wet t.a.v. een bepaald punt geen uitsluitsel geeft, zodat 

om een van deze redenen toch weer het Nederlandse recht van toe-
' passing kan worden op niet-Nederlanders. 

In afwachting van de totstandkoming van een meer systematische 
; regeling van de materie van het internationaal privaatrecht schijnt 
! het ongewenst thans incidenteel regelen op dit stuk in dit ontwerp 
| uit te werken. De rechter zal, evenals dit tot nu toe geschiedt, in ieder 

concreet geval hebben uit te maken, of de vragen in geschil raken 
het personeelstatuut van de betrokkenen, zodat hun nationale wet bij 
de beslissing van het geschil in aanmerking moet worden genomen. 

Tenslotte zij opgemerkt, dat de hier besproken quaestie in hoofd
zaak een academisch karakter draagt. De kans op terugkeer van ver
misten schijnt reeds in het algemeen zeer gering. Dat onder deze 
teruggekeerde vermisten zich ook vreemdelingen zullen bevinden, die 
woonplaats hadden in Nederland tussen 10 Mei 1940 en 1 Juni 1945, 
en te wier aanzien zich de specifieke moeilijkheden voordoen, waar
voor de bepalingen van de artikelen 9 e.v. een oplossing geven, is 
nauwelijks te verwachten. 

De in het Verslag in verband met de vraag naar de draagwijdte 
I van het ontwerp uitgesproken twijfel, of de grens wie al en wie niet 
| in een bepaald tijdvak woonplaats hebben gehad in Nederland, wel 
; voldoende scherp kan worden getrokken, is bij ondergetekenden niet 
1 aanwezig. Aangezien voor het begrip „woonplaats" in de zin van het 

ontwerp aansluiting is gezocht bij het bekende begrip van arti-
| kei 74 B.W. 

De ondergetekenden kunnen niet toegeven, dat de voordelen van 
! het aanvaarden van één fictieve datum van overlijden in het oog 
i springen. Zij kunnen niet inzien, waarom in het algemeen gesproken 
i een erfrechtelijke opvolging met inachtneming van één overlijdens-
i datum voor alle Joodse vermisten geacht moet worden meer in de 
! geest van deze vermisten te zijn of altijd ten voordele van de belang-
| hebbenden te strekken. Het is louter speculatief zich uit te spreken 

omtrent hetgeen in ieder afzonderlijk geval een vermiste zou hebben 
• gewild of bepaaldelijk niet gewild, met betrekking tot zijn nalaten-
I schap. Reeds bij de bespreking van dit punt ter zitting van de 
; Tweede Kamer van 16 Februari jl. had de eerste ondergetekende 
i gelegenheid er op te wijzen, dat het aanvaarden van één overlijdens-

datum zeker ook niet voert tot een normale vererving. Hij moge 
I daaraan toevoegen: dit kan voeren tot een opzettelijk onjuiste ver-
| erving. Men denke b.v. aan het zeer veel voorkomende geval dat 
i erfgenamen of erflaters van gedeporteerden zijn overleden in Neder

land: hun overlijdensdatum is bekend en er bestaat van hen een 
normale akte van overlijden. Door het aannemen van een fictieve 

i — en dus onjuiste — gemeenschappelijke overlijdensdatum van alle 
i vermisten zou men ingrijpen in de erfrechtelijke verhoudingen, welke 
i tengevolge van normaal overlijden hebben plaatsgevonden. Enige 

voorbeelden mogen dit verduidelijken. Stel dat als fictieve over
lijdensdatum van alle vermisten wordt aangenomen 5 Mei 1945. Een 
dochter van op 1 Januari 1943 uit Westerbork weggevoerde ouders, 
is zelf, normaal, op 1 December 1944 overleden. Hoewel aannemelijk 
is dat de ouders enkele dagen na vertrek uit Westerbork zijn over
leden, en de dochter hen bijna 2 jaar heeft overleefd, is de dochter 
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niet erfgenaam van de ouders. De erfgenamen van de dochter — 
tenzij zij bij wijze van plaatsvervulling optreden — ontvangen dus 
van de nalatenschap der ouders niets. Omgekeerd zouden de reeds 
eerder overleden ouders behoren tot de erfgenamen van hun dochter, 
die hen in werkelijkheid heeft overleefd. 

Even zonderling zijn de consequenties van het aannemen van een 
collectieve vroege overlijdensdatum, b.v. 1 Juli 1942. Een familie, 
bestaande uit een weduwe en kinderen is uit Westerbork gedepor
teerd op 1 Januari 1944: hun man en vader was tevoren, normaal, 
op 1 October 1942 overleden. Door het aannemen van een te vroege, 
onjuiste, sterfdatum van de vrouw en de kinderen, zal de in werkelijk
heid vooroverleden vader moeten worden beschouwd als hun erf
genaam. Aan de andere kant zullen de weduwe en de kinderen, hoe
wel het vaststaat dat zij hun man en vader hebben overleefd — en 
zij in feite tijdens de bezetting mogelijk zelfs hun erfrecht hebben 
uitgeoefend — niet tot zijn erfgenamen behoren. 

Geven deze eenvoudige voorbeelden reeds aanleiding tot zonder
linge en, naar het oordeel der ondergetekenden, onaannemelijke 
consequenties, nog bezwaarlijker worden deze in de gevallen, waarin 
men, krachtens de thans reeds bestaande mogelijkheden, is gekomen 
tot inschrijving van een akte van overlijden van een vermiste. Op 
grond daarvan hebben bepaalde personen zich als erfgenamen ge
dragen. Tengevolge van het aannemen van een collectieve over
lijdensdatum zouden zij plotseling geacht worden nimmer erfgenaam 
te zijn geweest. Dit zou wellicht nog te verdedigen zijn, wanneer de 
nieuwe toestand zou zijn meer overeenkomstig de waarheid. Juist 
het omgekeerde is echter het geval. Het aantasten van verkregen 
rechten door opzettelijk onjuiste ficties is echter volkomen onaan
vaardbaar. 

Overigens heeft de derde ondergetekende in dezelfde zitting 
van de Tweede Kamer uiteengezet, dat in de practijk bij de heffing 
van successierechten een methode zal worden gevolgd, die aan de 
rechtmatige belangen van de betrokkenen tegemoet komt. 

In het Verslag wordt nog betoogd, dat aanvaarding van één fic
tieve overlijdensdatum zou aansluiten bij het beginsel van artikel 878 
van het Burgerlijk Wetboek, al zou in het onderwerpelijke geval de 
eenheid van tijd minder spectaculair zijn. Ondergetekenden menen de 
juistheid van de vergelijking te moeten betwisten. 

Artikel 878 spreekt een wettelijk vermoeden uit waartegen tegen
bewijs is toegelaten; uitdrukkelijk zegt het artikel, dat de slachtoffers 
van eenzelfde ongeval worden vermoed tegelijk te zijn overleden, 
indien zij omkomen, „zonder dat men weten kunne, wie het eerst 
is overleden". Zou men het stelsel van artikel 878 B.W. overnemen 
voor de in bezettingstijd vermisten, dan zou derhalve tegenbewijs 
moeten worden toegelaten tegen de fictieve overlijdensdatum. 

Laat men geen tegenbewijs toe, (de ondergetekenden menen, dat zij, 
die pleiten voor één overlijdensdatum bedoelen tegenbewijs uit te 
sluiten) dan kan men zeker niet zeggen, dat het aanbevolen stelsel 
aansluit bij het beginsel van artikel 878 B.W. 

Volledigheidshalve willen ondergetekenden nog erop wijzen, dat 
ook in de bovenaangehaalde ontwerp-conventie het stelsel van een 
individuele overlijdensdatum is gekozen. 

In de in de Tweede Kamer over het ontwerp gevoerde discussies is 
reeds ter sprake gekomen, dat zo men te dezen wil discrimineren 
tussen Joodse en niet-Joodse landgenoten men óf zal moeten komen 
met een Nederlands criterium, of wel als maatstaf zal moeten aan
vaarden wie door de Duitsers als Joden zijn gedeporteerd. Het een 
zowel als het ander achten de ondergetekenden onaannemelijk temeer, 
waar zij, gelijk gezegd, deze vorm van discriminatie niet als ten gunste 
van de Joodse groep beschouwen, indien conform de belofte van de 
Minister van Financiën aan de bezwaren van successie-rechterlijke 
aard zal zijn tegemoetgekomen. 

Liever dan te zeggen, dal de procedure van het eenmaal tot wet 
verheven wetsontwerp toepassing zal vinden naast de regeling bedoeld 
in artikel 70 e.v. B.W. j°. het Besluit F 281 zouden ondergetekenden 
zich minder stellig aldus willen uitlaten, dat belanghebbenden in het 
vervolg ook nog de procedure van artikel 70 j°. Besluit F 281 kunnen 
volgen, al is de kans. dat zij dit doen niet groot. (Vgl. Memorie van 
Antwoord 495 stuk 5 ad artikel 17 pag. 16 en Handelingen blz. 1270'-). 

Voor het algeheel afsnijden van de mogelijkheid om in de toe
komst ook laatstbedoelde procedure toe te passen achten onderge
tekenden echter geen termen aanwezig. Vooreerst kan het gebeuren. 

dat de Minister van Justitie een aangifte van overlijden van een be
paald persoon achterwege laat, omdat hij de voorhanden gegevens 
onvoldoende acht. Belanghebbenden bij de aangifte kunnen dan door 
een verzoek om verbetering van de akten van de burgerlijke stand 
trachten alsnog zich in het bezit te stellen van een overlijdensakte. 

Bij de beschouwing van de vraag, wat rechtens moet zijn indien 
de achtergebleven echtgenote van een vermiste een nieuw huwelijk 
aangaat, en de vermiste terugkeert, moet terdege in het oog worden 
gehouden, dat als een belangrijk argument voor de wenselijkheid, dat 
akten van overlijden worden opgemaakt steeds is aangevoerd, dat 
het dringend noodzakelijk is voor achtergebleven echtgenoten de 
mogelijkheid te scheppen om een nieuw huwelijk aan te gaan. 

Die mogelijkheid wordt geschapen doordat wordt vastgesteld het 
overlijden van de vermiste, hetwelk ontbinding van het huwelijk ten 
gevolge heeft. Die ontbinding vervalt, of liever blijkt achteraf niet 
te hebben plaats gehad als de vermiste terugkeert, behalve indien 
de achtergebleven echtgenoot inmiddels een nieuw huwelijk heeft 
gesloten, in welk geval, volgens artikel 11 van het ontwerp, het 
nieuwe huwelijk praevaleert. 

De ondergetekenden stemmen in met de beschouwingen van de 
leden, die van oordeel zijn, dat het huwelijk slechts door de dood 
wordt ontbonden, behoudens de bepalingen omtrent echtscheiding 
en ontbinding van het huwelijk opgenomen in het Burgerlijk Wet
boek. Zij menen echter, dat door de bepaling van artikel 11 geen 
uitbreiding wordt gegeven aan evenbedoelde afwijkingen van het 
door deze leden beleden grondbeginsel', bij deze incidentele regeling 
wordt slechts voor een analoog geval van toepassing verklaard het
geen volgens de bepalingen van de artikelen 254, 2C en 550 van het 
Burgerlijk Wetboek geldend recht is. 

Overigens moge voor de toelichting van de slotwoorden van arti
kel 11 („blijft het eerdere huwelijk ontbonden te rekenen van hel in 
de akte uitgedrukte tijdstip van overlijden") worden verwezen naar 
hetgeen voorkomt op pag. 3/4 van het Verslag omtrent het monde
ling overleg (ontwerp 495, stuk 10) Wellicht ten overvloede zij er 
hierbij nogmaals op gewezen, dat de ontbinding van het huwelijk 
te rekenen van de in de akte uitgedrukte overlijdensdatum niettegen
staande terugkeer van de vermiste slechts blijft voortbestaan voor 
het geval een tweede huwelijk — in volkomen oirbaar vertrouwen 
op de juistheid van de overlijdensakte — heeft plaats gehad. 

Van de verklaring van enige leden, dat zij — hoewel ook naar 
hun gevoelen bezwaren tegen het ontwerp zijn aan te voeren — 
van oordeel waren, dat het ontwerp behoorde te worden aangenomen, 
hebben ondergetekenden met voldoening kennis genomen. 

De Minister van Justitie. 

WIJERS. 

De Minister van Binnenlandse Zaken. 

J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Minister van Financiën. 

P. L1EFTINCK. 

De Commissie van Rapporteurs heeft gemeend met de mededeling 
van dit antwoord aan de Kamer haar Eindverslag te kunnen sluiten. 

Vastgesteld den Uden Mei 1949. 

STE1NKÜHLER. 

WENDELAAR. 

VAN HEUVEN GOEDHART. 

VIXSEBOXSE. 

REGOLT. 


