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MEMORIE VAN ANTWOORD 
(Ingezonden 5 November 1948.) 

(De vroegere stukken zijn gedrukt in de zittingen 
1946—1947 en 1947—1948.) 

Algemene beschouwingen 

Hei stemt de ondergetekenden tot voldoening, dat de vaste Com
missie voor Privaat en Straireciit bijzondere voorzieningen betref
fende het opmaken van akten van overlijden van vermisten nodig 
acht. De lagere rechterlijke coileges gelasten ook thans nog wel aan
vulling van de registers van de burgerlijke stand in gevallen, waarin 
dit naar het arrest van de Hoge Raad van 14 Februari 1947, N. J. 
1947, no. 228, niet behoort te geschieden — vgl. b.v. Hof Amsterdam 
16 April 1947, N.J. 1947, no. 605 — doch met de Commissie zijn de 
ondergetekenden van mening, dat noch de vóór 14 Februari 1947 
geldende practijk, noch de huidige, voor alle gevallen een oplossing 
biedt. Het arrest van 14 Februari 1947 is dan ook niet de aanleiding 
geweest tot het samenstellen van het onderhavige ontwerp. 

Door de Commissie worden een tweetal vragen vooropgesteld. De 
eerste vraag betreft het geval, dat overlijden ia het buitenland door 
getuigen kan worden bewezen. Geopperd wordt de mogelijkheid te 
scheppen om, nadat de rechter op grond van dit bewijs aanvullling 
van de registers van de burgerlijke stand heeft gelast, de getuigen 
alsnog aangifte van het overlijden te laten doen, welke aangifte dan 
zou leiden tot het opmaken van een overlijdensakte. Terecht gaat 
de Commissie er daarbij klaarblijkelijk van uit, dat het niet wenselijk 
zou zijn de getuigen de bevoegdheid te verlenen, rechtstreeks aangifte 
te doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, aangezien deze in 
vorenbedoelde gevallen het eenvoudige controlemiddel op de juistheid 
der verklaringen, dat hem in andere gevallen ten dienste staat, te 
weten de verklaring van een geneeskundige overeenkomstig art. 5 dei
wet van 1 Juni 1865, Staatsblad no. 60, zou ontberen. Bij gebreke 
daarvan behoort de juistheid van de verklaringen der aangevers veeleer 
door de rechter dan door de ambtenaar van de burgerlijke stand te 
worden getoetst. De vraag rijst echter, wat de betekenis zou zijn van 
een aangifte, gevolgd door het opmaken van een overlijdensakte, nadat 
de rechter op grond van de getuigenverklaringen reeds aanvulling van 
de registers van de burgerlijke stand met een desbetreffende akte 
heeft gelast. Zo dikwijls de rechter art. 1, tweede lid, van het Besluit 
van 19 November 1945, Staatsblad no. F 281, toepast, en dus aan de 
uitspraak gelding tegenover iedereen heeft verleend, zou een dergelijke 
aangilte in het geheel geen betekenis hebben, terwijl zij overigens 
slechts zou dienen om de beperking, die krachtens art. 72 B.W. aan 
de rechterlijke uitspraak inhaerent is, te elimineren en aldus te komen 
tot een akte met volledige bewijskracht ten aanzien van iedereen. De 
huidige regeling der procedure tot aanvulling van de registers van de 
burgerlijke stand biedt echter niet voldoende waarborgen, dat een 
zodanige verruiming van haar strekking — waardoor art. 72 B.W. in 
alle gevallen, waarin aanvulling van de registers met een overlijdens
akte wordt bevolen, buiten werking zou worden gesteld — toelaatbaar 
kan worden geacht. Derhalve zou niet kunnen worden volstaan met 
een eenvoudige aanvulling van art. 50 B.W., doch, zoals reeds blijkt uit 
de uitwerking der Commissie zelf, waarbij de rechter wordt ingescha
keld, een veel ingrijpender wijziging van de bepalingen van het ge
mene recht zou geboden zijn, welke oplossing bovendien slechts in 
een beperkt aantal gevalien toepassing zou kunnen vinden. 

Ten tweede wordt gevraagd, of niet kan worden volstaan met het 
aanbrengen van enkele wijzigingen in de bestaande regeling betref
fende de verklaringen van vermoedelijk overlijden. Op blz. 1 van de 
Memorie van Toelichting werden reeds de bezwaren aangegeven, die 
kunnen worden aangevoerd tegen toepassing der geldende regeling 
op de oorlogsslachtoffers en die in de volgende punten kunnen wor
den samengevat: 

a. de termijn, die verstreken moet zijn vóórdat de procedure kan 
worden aangevangen, is lang, vooral indien de achtergebleven echtge
noot de vordering wenst in te stellen, ten einJe verlof te verkrijgen tot 
het aangaan van een nieuw huwelijk; 

b. de procedure is tamelijk langdurig en kostbaar: 
c. door het zeer grote aantal gevallen zou de rechterlijke macht 

overbelast worden, welk bezwaar door een vereenvoudiging van de 
procedure, binnen de grenzen, welke de eisen van rechtszekerheid, in 
verband met de ernst van de te nemen beslissing, daaraan stellen, niet 
zou kunnen worden ondervangen; 

d. de mate van waarschijnlijkheid van het overleden zijn van het 
grootste deel der oorlogsvermisten in aanmerking nemende, behoort 
een definitieve erfopvolging in te treden, zonder voorafgaand tijdperk 
van vermoedelijke erfopvolging, met de daaraan voor de vermoede
lijke erfgenamen verbonden bezwaren. 

Nog kan hieraan worden toegevoegd, dat het twijfelachtig is, of 
in alle gevallen een belanghebbende zal worden gevonden, die het 
initiatief tot het voeren van de procedure neemt. 

Uit het vorenstaande volgt, dat niet slechts de geldende materiële 
vereisten, maar ook de procesgang, alsmede de rechtsgevolgen wijzi
ging zouden behoeven. Evenals bij de beantwoording van de eerste 
vraag blijkt derhalve, dat een wijziging van ingrijpende, principiële 
aard noodzakelijk zou zijn. 

Daarin ligt het door de Commissie te recht aanwezig geachte ver
band tussen de beide vragen. Dienaangaande nu moge worden opge
merkt, dat het grote aantal gevallen van vermissing gedurende de 
oorlogsjaren een abnormale situatie heeft doen ontstaan. Een wette
lijke regeling, welke beoogt de daaruit voortvloeiende moeilijkheden 
tot oplossing te brengen, draagt derhalve een uitzonderlijk karakter 
en behoort een regeling ad hoc te zijn. Daarom komt het niet ge
raden voor de bepalingen van het B.W., die bestemd zijn duurzaam 
en in normale tijden te gelden, met het oog op voormelde bijzondere 
omstandigheden te wijzigen. In het kader van de voorgenomen ver
nieuwing van het B.W. zullen ook de bepalingen betreffende de bur
gerlijke stand en de verklaring van vermoedelijk overlijden nader in 
ogenschouw moeten worden genomen. In een als tijdelijk en abnor
maal te beschouwen toestand mag zulk een aanleiding echter niet 
worden gevonden, omdat daardoor het gevaar zou ontstaan, dat de 
bepalingen van het gemene recht een ongewenste verruiming zouden 
ondergaan. Daarom geven de ondergetekenden de voorkeur aan een 
regeling bij afzonderlijke wet. Wellicht zal uit de ervaring, die bij de 
toepassing van een dergelijke wet wordt opgedaan, lering kunnen 
worden geput, hoe de bepalingen van het B.W. in de toekomst behoren 
te worden geformuleerd. 

Enkele leden hebben tegen de in het ontwerp gekozen oplossing als 
bezwaar aangevoerd, dat deze het initiatief geheel in handen van het 
Departement legt. Dit bezwaar komt echter reeds daarom niet ge
grond voor, omdat het ontwerp de thans bestaande wettelijke wegen 
niet afsluit, doch slechts daarnaast een nieuwe opent. Derhalve ruimt 
het ontwerp in ieder geval aan het particulier initiatief dezelfde plaats 
in, welke de bestaande rechtsorde daaraan toekent. De practijk heeft 
echter aangetoond, dat dit niet voldoende mogelijkheden opent om 
het probleem der oorlogsvermisten tot oplossing te brengen. Ook de 
hier aan het woord zijnde leden achten het openen van een nieuwe 
weg noodzakelijk, gelijk blijkt uit hun voorstel om de procedure van 
de artt. 523 e.v. B.W. bruikbaar te maken voor de vermiste oorlogs
slachtoffers. De voorgestelde wijzigingen zouden toch het karakter 
dezer procedure volkomen veranderen; niet alleen zouden de termij
nen moeten worden verkort en ter vermindering van de kosten het 
systeem van openbare dagvaardingen moeten worden herzien — het
geen welhaast zeker tot gevolg zou hebben, dat schade werd toege
bracht aan het karakter van openbaarheid, dat de procedure thans 
draagt — doch de verklaring van vermoedelijk overlijden zou moeten 
worden gemaakt tot een verklaring van definitief overlijden, welke 
ook terstond tot definitieve erfopvolging zou leiden. Zo creëert men 
een geheel nieuwe procedure. De bezwaren, welke tegen een derge
lijke wijziging van het Burgerlijk Wetboek kunnen worden aangevoerd, 
zijn hierboven reeds aangegeven. Dat voorts langs deze weg sneller 
resultaat zou worden bereikt, vermenen de ondergetekenden ernstig 
te mogen betwijfelen. Te deze delen zij geheel het gevoelen van de 
meerderheid der Commissie, die in dit verband te recht heeft opge
merkt, dat de door de rechterlijke macht te behandelen zaken geens
zins gelijkelijk over de 19 rechtbanken zouden zijn verdeeld. Bespoe
diging van de afwikkeling is veeleer te verwachten, indien deze taak 
wordt gelegd in handen van een speciaal daartoe in het leven geroe
pen organisatie, terwijl er bovendien geen overwegende bezwaren 
bestaan om de wachttijd van een half jaar, die in het ontwerp wordt 
genoemd, te verkorten, gelijk hieronder nog nader zal worden aan
U ^ v s n . 

De organisatie, die niet de uitvoering van de wet zal worden belast, 
is gedacht als een kleine commissie, die op haar beurt de beschik
king heeft over het nodige administratieve personeel. De commissie 
zal de beschikking krijgen over de talrijke gegevers, die reeds zijn 
bijeengebracht door de organen, welke zich met de nasporingen om
trent vermisten hebben bezig gehouden. Met de hier aan het woord 
zijnde leden zijn ondergetekenden van oordeel, dat dit omvangrijke 
materiaal er in belangrijke mate toe zal bijdragen, dat de commissie 
tot juiste beslissingen zal kunnen komen. Aan de hand van deze ge
gevens zullen, naar mag worden verwacht, in betrekkelük korte tijd 
een groot aantal aangiften kunnen worden gedaan. Ambtshalve aan

Handelingen der Staten-Generaal Bijlagen 1948—1949 



495 5 
Voorzieningen betreffende het opmaken van akten van overlijden. 

gifte in een door de commissie vast te stellen volgorde zal daarbij 
zeer bevorderlijk zijn voor een spoedige bewerking van het beschik
bare materiaal, doch daarnevens zal de commissie op verzoek van 
belanghebbenden bepaalde gevallen bij voorrang kunnen behandelen, 
indien bijzondere omstandigheden zulks naar haar oordeel wenselijk 
doen zijn. De tijd, welke met de werkzaamheden der commissie zal 
zijn gemoeid, kan bezwaarlijk worden aangegeven en is ook niet uit
sluitend afhankelijk van het tempo, waarin de commissie haar arbeid 
verricht, doch mecie van dat van instanties — zoals de burgerlijke 
stand — wier medewerking zai moeten worden ingeroepen om de 
juistheid van de ter beschikking van de commissie staande gegevens 
te toetsen, terwijl ook, zolang het ontwerp niet tot wet is geworden, 
geen aanvang kan worden gemaakt met de opbouw van de organisatie, 
hetgeen niet wegneemt, dat reeds meermalen overleg is gepleegd met 
de bovenbedoelde organen. De ondergetekenden zullen echter zoveel 
mogelijk bevorderen, dat spoed wordt betracht. 

Met de leden, die dit naar voren brachten, zijn de ondergetekenden 
van oordeel, dat onder omstandigheden de werkmethode, zoals die 
voor de organisatie gedacht is, bij de toetsing van getuigenverklaringen 
voordelen kan bieden boven een behandeling door de rechterlijke 
macht. 

Juist is de veronderstelling der Commissie, dat de procedure tot 
aanvulling van de registers van de burgerlijke stand overeenkomstig 
art. 70 B.W., c.q. het besluit F 281, door het ontwerp in genen dele 
wordt beperkt. Ook spreekt het vanzelf, dat afwijzing van een verzoek 
tot het doen van aangifte door de organisatie nimmer een beletsel 
kan zijn om in deze gevallen een verzoek bij de rechter in te dienen. 

Het is te verwachten, dat zich gevallen zullen voordoen, waarin 
een aangifte overeenkomstig de bepalingen van het ontwerp wordt 
geweigerd, omdat de graad van waarschijnlijkheid van het overlijden 
niet hoog genoeg wordt geacht. Uiteraard kunnen belanghebbenden 
dan altijd nog trachten een verklaring van vermoedelijk overlijden 
uit te lokken. 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. 
Het verschil in criterium sluit aan bij het verschil in gevolgen: in 
het ene geval slechts een vermoedelijke erfopvolging, in het andere 
een definitieve, zij het met restricties in geval van terugkeer van de 
vermiste. 

Inderdaad zijn er thans nog een aantal gevallen in behandeling 
betreffende personen, omtrent wier overlijden denkelijk aangifte zal 
kunnen worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van verorde
ning 228 1941, welke naar luid van haar art. 1 toepassing kan 
vinden op „militair personeel der Nederlandsche Zee en Landmacht"' 
en zich mitsdien niet uitstrekt tot zeelieden, die op de koopvaardijvloot 
hebben gevaren. Vorenbedoelde gevallen betreffen hoofdzakelijk per
sonen in dienst van de Nederlandse marine, omtrent wier overlijden 
berichten uit Indië zijn ingekomen. De eenvoudigste wijze om de 
thans lopende werkzaamheden te voltooien zal moeten worden ge
zocht in een nog korte tijd handhaven van de voormelde verordening. 
Een tijdvak lopende tot 1 Mei 1949 biedt daartoe, naar het zich laat 
aanzien, voldoende armslag, terwijl het aldus vaststellen van het tijd
stip, waarop de bezettingsregeling vervalt, wel evenmin bezwaren zal 
ontmoeten. In het gewijzigd ontwerp is artikel 21 mitsdien in voor
schreven zin aangevuld. 

Na het vervallen van de verordening 228/1941 zullen de op grond 
daarvan ingeschreven akten van overlijden stellig haar kracht behou
den. De verordening behoort slechts toepassing te vinden, indien het 
overlijden zeker is, doch erkend moet worden, dat het niet tot de vol
strekte onmogelijkheden behoort, cat iemand, omtrent wiens overlijden 
een akte is opgemaakt ingevolge deze verordening, later in leven 
blijkt te zijn. De door de Commissie in verband daarmede aanbevolen 
toepasselijkverklaring van de artikelen 9 tot en met 16 van het ontwerp 
is in een aan artikel 21 toegevoegd tweede lid opgenomen. Daarin 
wordt gesproken van een akte, welke op grond van de verordening 
„is of wordt" opgemaakt, om buiten twijfel te stellen, dat het onver
schillig is, of de ingevolge verordening 2281941 ingeschreven akte 
vóór of na het in werking treden van het onderhavige wetsontwerp 
is opgemaakt. 

Mede op grond van de opmerkingen door de Commissie gemaakt, 
kunnen ondergetekenden zich er bij nadere overweging mede ver
enigen, de omschrijving van artikel 1 te verruimen, gelijk hieronder, 
bij de aantekening op genoemd artikel nader zal worden aangegeven. 
Tegen een zo verstrekkende verruiming, dat onder de definitie van 
„vermiste" ook gebracht zouden worden personen van Nederlandse 
nationaliteit, die reeds vóór 9 Mei 1940 woonplaats buiten Nederland 
hadden — hetzij omdat zij vóór die datum hun woonplaats naar het 

buitenland hadden verlegd, hetzij omdat zij nimmer woonplaats in 
Nederland hebben gehad —, bestaan echter ernstige bedenkingen. 
Verschuiving van de datum 9 Mei 1940 naar een meer in het ver
leden liggende datum is steeds volkomen willekeurig. Hij die vóór 
9 Mei 1940 Nederland verliet, was op dat tijdstip niet het slachtoffer 
van deportatie of oorlogsgeweld, voor wie de thans ontworpen rege
ling is geschreven. Deze regeling vormt een fors ingrijpen in de be
palingen van het gemene recht inzake afwezigen. Zodanig ingrijpen 
noopt tot tweeërlei beperking: de gevallen, die binnen het bereik 
van het ontwerp worden gebracht, behoren scherp te worden be
grensd en het onderzoek dat behoort te worden ingesteld door de 
met de uitvoering der wet te belasten organisatie mag niet te zeer wor
den verzwaard. Dit laatste ware te vrezen, indien de organisatie ge
plaatst zou worden voor de veeial moeilijk te beantwoorden vraag, wat 
er gebeurd is met Nederlanders, die vóór 9 Mei 1940 ergens ter wereld 
woonplaats hadden, doch die thans niet meer op die woonplaats 
zouden worden aangetroffen. De problemen, welke hierbij rijzen, 
zuilen veelal in het kader van internationale samenwerking moeten 
worden opgelost; voorbereidingen om daartoe te komen worden reeds 
getroffen door de Preparatory Commission for the International Refu
gee Organization, welke dit punt in de van 4—12 Mei 1948 te Genève 
gehouden zitting behandelde. 

De vraag, welk stelsel behoorde te worden gekozen voor het vast
stellen van de dag, waarop de vermiste geacht wordt overleden te 
zijn, heeft voor de ondergetekenden een punt van ernstige overweging 
gevormd. Niet dan na rijp beraad is die keus bepaald op het in het 
ontwerp gevolgde systeem, krachtens hetwelk deze datum individueel 
wordt bepaald op zodanige wijze, dal de ware sterfdag zoveel moge
lijk wordt benaderd. Daarbij is terdege rekening gehouden met de 
belangrijke gevolgen, welke aan het kiezen van een bepaalde sterf
dag zijn verbonden. 

Het moet ten enenmale ontoelaatbaar worden geacht alle personen, 
die binnen een bepaald tijdvak hun woonplaats in Nederland hebben 
verlaten en van wier bestaan nadien niet is gebleken, overleden te 
verklaren zonder nader onderzoek in te stellen naar de redenen 
waarom en de omstandigheden waaronder zij Nederland verlieten. 
Er bestaat gerede kans, dat de N.S.B.er, die omstreeks 5 September 
1944 het land verliet, thans nog in leven is, doch zich verborgen 
houdt, terwijl degene, die ter zelfder tijd als gevangene door de 
Duitsers werd weggevoerd en omtrent wie sedertdien niets meer werd 
vernomen, hoogstwaarschijnlijk overleden is. Hij, die als frontarbeider 
het land verliet, bevindt zich thans wellicht nog in gevangenschap in 
Oost-Europa; hij, die in de Duitse industrie is te werk gesteld, zal 
somtijds vermoed worden bij een bombardement om het ieven te 
zijn gekomen. Zo zijn er tal van differentiaties denkbaar, die het 
noodzakelijk maken, ieder geval afzonderlijk te beoordelen, bij ge
breke waarvan welhaast zeker nog in leven zijnde personen over
leden verklaard zouden worden, met alle gevolgen van dien. Het 
behoeft wel geen betoog, dat dit zoveel mogelijk vermeden behoort 
te worden. Het daartoe vereiste individuele onderzoek zal echter in 
vele gevallen gegevens aan het licht brengen omtrent de vermoedelijke 
datum van het overlijden van de vermiste. Is het dan toelaatbaar 
om, met terzijdeschuiving van deze gegevens, toch een willekeurige, 
door de wet bepaalde datum, als sterfdag aan te nemen, welke, in 
het bijzonder indien de wet slechts één datum zou noemen, wellicht 
jaren van de waarschijnlijke sterfdag afwijkt? Er zouden wel zeer 
zwaarwichtige redenen moeten bestaan om een dergelijke afwijking 
van de realiteit te rechtvaardigen. Naar het oordeel van onderge
tekenden bestaan dergelijke redenen niet. De vereenvoudigingen, die 
het aannemen van één datum zou meebrengen ten aanzien van de 
erfovergar.gen wegen geenszins op tegen de nadelen, die er mede ge
paard zouden gaan, gelijk ook reeds werd opgemerkt door het hoofd
bestuur van de Broederschap der Notarissen in zijn adres aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal dd. 5 September 1947, waarin 
gewezen wordt op de grote erfrechtelijke beperkingen, die er uit 
zouden voortvloeien, het te lang verschuldigd blijven van lijfrenten 
en van premies van levensverzekering e.d.m. Voornoemd hoofdbestuur 
vindt daarin dan ook terecht aanleiding om de gedachte aan één 
wettelijke datum te verwerpen: zijn voorkeur blijkt dan echter uit 
te gaan naar een tussenstelsel, daarin bestaande, dat een jaarlijkse 
vaste datum wordt bepaald voor alle personen, die in een daaraan 
voorafgaand tijdvak, dat zich over een jaar uitstrekt, zijn weggevoerd 
of vertrokken. 

Door de Commissie is opgemerkt, dat het vaststellen van één over
lijdensdatum een middel zou kunnen zijn om te voorkomen, dat het 
vermogen van een vermiste in handen komt van geheel andere erf
genamen, dan men bij normale sterfte redelijkerwijze had mogen 
verwachten, een quaestie, die vooral voor de erfopvolging in de 
boedels van gedeporteerde Joden van belang zou zijn. De onder
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getekenden delen dit inzicht echter niet. Ook bij het aannemen van 
één overlijdensdatum kan het vermogen vererven naar een zijverwant 
in de zesde graad, die de erflater zich nimmer als erfgenaam had 
voorgesteld. Men kan zich echter voorts afvragen, welke waarde 
in het algemeen mag worden toegekend aan de voorstelling, die men 
zich wellicht gemaakt heeft omtrent de volgorde van overlijden. De 
ouder kan zich voorgesteld hebben, dat zijn kind hem zal overleven, 
doch het kind kan niettemin vóór de ouder komen te sterven. Daarin 
kan echter geen grond worden gezien, om de normale regels betref
fende de intestaat-erfopvolging terzijde te stellen. Natuurlijk kan niet 
worden ontkend, dat het gebeuren tijdens de bezetting te deze een 
sterke invloed heett cioen geiden en een volgorde van overlijden heeft 
teweeggcoracht, die zich hoogstwaarschijnlijk onder normale omstan
digheden niet zou hebben voorgedaan. Maar dit kan niet worden 
goedgemaakt door in plaats van de zo goed mogelijk benaderde 
realiteit een fictie te stellen, die eveneens tot gevolg kan hebben, 
dat het vermogen van de erflater in zeer vele gevallen in handen 
zou komen van een verre zijverwant of, bij gebreke van verwanten 
binnen de erfelijke graad, aan de Staat zou vervallen. Vrijwel nimmer 
zou de fictie tot gevolgen leiden, die geacht kunnen worden aan de 
voorstelling van de erflater te beantwoorden. De waarheid is veeleer, 
dat niemand de omvang der rampen, waartoe de bezetting heeft geleid, 
heeft kunnen voorzien. Thans behoort men onder ogen te zien, wat 
werkelijk gebeurd is en deze realiteit als basis voor de te treffen 
wettelijke voorzieningen te nemen. Er schuilt een gevaar in o.n 
zijn toevlucht te nemen tot een fictie, waarvan alle consequenties 
moeilijk kunnen worden overzien, doch waarvan als vaststaande 
moet worden aangenomen, dat zij ook ten aanzien van de Joodse 
gedeporteerden niet zou voeren tot het doel, dat men met haar 
beoogde te bereiken, t.vv. een vererving, die geacht kan worden 
aan de voorstellingen van erflater of erfgenaam te beantwoorden. 
Met de Commissie zijn de ondergetekenden trouwens van oordeel, dat 
het niet aangaat een bijzondere regeling voor het Joodse deel van de 
vermisten te scheppen en evenzeer stemmen zij ten volle met het ge
voelen der Commissie in, dat aansluiting bij de feitelijke gang van 
zaken de mee;t voor de hand liggende oplossing is. Zij zouden er aan 
willen toevoegen, dat dit ook de meest juiste oplossing is. 

Wat nu de hierboven aangeduide tussenoplossing betreft, welke 
door de Broederschap der Notarissen is voorgesteld, moge nog het 
volgende worden aangetekend. Uiteraard is de verdeling van de ver
misten in groepen, naar gelang zij vóór of na 1 November van elk 
kalenderjaar zijn weggevoerd of vertrokken, volkomen willekeurig. 
Willekeur in het stelsel der erfopvolging wordt daardoor in de hand 
gewerkt, omdat het van het toeval afhangt of een vermiste erfgenamen 
nalaat, die tot een groep behoren, aan welke een latere overlijdens
datum wordt toegekend. Zo zou door de pluraliteit van de aldus bij 
de wet vastgestelde overlijdensdata de vereenvoudiging der erfop
volging, die aan het stelsel van één enkele datum inhaerent is, niet 
worden bereikt. Zowel in het ene als in het andere stelsel blijft het 
noodzakelijk alle gevallen individueel te beoordelen, omdat, gelijk 
hiervoren werd betoogd, een onderzoek naar de bijzondere omstan
digheden moet worden ingesteld, vóórdat mag worden geconcludeerd 
tot het bestaan van voldoende gronden om het overlijden aan te 
nemen. In dat opzicht zou het door de Broederschap der Notarissen 
voorgestane stelsel dan ook nimmer tot een bespoediging der werk
zaamheden van de met de uitvoering der wet belaste organisatie 
kunnen leiden, gelijk de Broederschap zich wellicht heeft voor
gesteld; doch men behoeft zich bij de keuze van stelsel door deze 
overweging niet te laten leiden, omdat de vele reeds verzamelde 
gegevens, die aan de organisatie ter beschikking kunnen worden 
gesteld, in de meeste gevallen individuele beoordeling op korte 
termijn mogelijk zullen maken. Daarbij zal dikwijls de datum van 
het overlijden vrij nauwkeuring kunnen worden bepaald en het 
moet onlogisch worden geacht dan toch in de aangifte een andere, 
door de wet bepaalde, fictieve datum te vermelden, die, naar het 
voorstel der Broederschap, slechts door middel van een door belang
hebbenden in te dienen bezwaarschrift zou kunnen worden gecorri
geerd. Deze methode komt nodeloos omslachtig voor en naar het 
oordeel van de ondergetekenden verdient het verre de voorkeur reeds 
in de aangifte terstond zoveel mogelijk rekening te houden met de 
ware toedracht. 

Bij de beschouwingen over de vraag, welk stelsel dient te worden 
gevolgd bij het vaststellen van de vermoedelijke datum van overlij
den, wordt in het Voorlopig Verslag de aandacht gevestigd op de 
fiscale consequenties van de in het ontwerp gekozen oplossing. Met 
name wordt als bezwaar gevoeld, dat, bij het volgen van die op
lossing, van de nalatenschap van een vermiste dikwijls vele malen 
successierecht zal moeten worden betaald, waardoor de overlevende 
erfgenamen ernstig zouden worden benadeeld en de Staat een on
redelijk voordeel zou genieten. De Commissie heeft zich afgevraagd, 

of dit bezwaar niet zou kinnen worden ondervangen door in de wet 
een bepaling op te nemen, hierop neerkomende, dat geen successie
recht zal worden geheven van de overgang van vermogen tussen ver
misten onderling, doch slechts wegens de overgang van de laatste 
vermiste op zijn erfgenamen. 

Ofschoon kan worden toegegeven, dat op dit gebied inderdaad 
de mogelijkheid van onbillijkheden aanwezig is, meent de derde on
dergetekende als zijn oordeel te moeten vooropstellen, dat de hier 
denkbare situaties toch in het algemeen in een enigszins ander licht 
moeten worden beschouwd, dan in het Voorlopig Verslag is ge
daan. De practijk leert immers, dat het veelvuldig voorkomt, dat 
de nalatenschap van een vermiste uiteindelijk wordt verkregen door 
iemand in zijn kwaliteit van erfgenaam van een later vermiste, ter
wijl hij zonder overgang van het vermogen van de eerder vermiste op 
de later vermiste, onder normale omstandigheden, nimmer iets van de 
nalatenschap van de eerder vermiste had kunnen verkrijgen. Dat de 
verschillende overgangen dan met successierecht worden getroffen, 
zal de uiteindelijke verkrijger in dat geval niet als onredelijk kunnen 
ondervinden. 

Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld kan het vorenstaande 
worden verduidelijkt: 

A en B, die niet aan eikaar verwant zijn, worden vermist sinds 
respectievelijk 1 Januari 1942 en 1 Januari 1943. A was ongehuwd, 
had geen kinderen en benoemde B tot enig erfgenaam. B was weduw
naar met één zoon C en had geen testament gemaakt. C blijkt dus 
de uiteindelijke verkrijger van A's nalatenschap te zijn en zou — 
volgens de in het Voorlopig Verslag neergelegde gedachte — daar
voor slechts het tarief, geldende voor verkrijgingen door kinderen 
van ouders, moeten betalen. Hier blijkt echter reeds dadelijk, dat 
C zijn verkrijging slechts dankt aan de omstandigheid, dat B na A, 
doch vóór hem, is overleden. Bedenkt men nu voorts, dat C onder 
normale omstandigheden de nalatenschap van A slechts had kunnen 
verkrijgen door twee overgangen, namelijk van A op B, — voor 
welke overgang het tarief, geldende voor verkrijgingen door niet
verwanten, verschuldigd zou zijn *»eweest —, en vervolgens van B 
op C, dan kan men het niet onredelijk achten, dat de nalatenschap 
van A met hetzelfde successierecht wordt gekort, dat ook onder 
normale omstandigheden bij verkrijging door dezelfde persoon zou 
zijn geheven. Bovendien dient nog bedacht te worden, dat C in 
ieder geval door de oorlogsomstandigheden eerder de beschikking 
over A's nalatenschap heeft verkregen, dan anders het geval zou 
zijn geweest. 

Het gekozen voorbeeld doet tevens zien, dat ook een oplossing 
in die zin, dat slechts één maal successierecht wordt geheven en wel 
naar de verwantschap tussen de eerstvermiste en de uiteindelijke 
verkrijger niet bevredigt. Dan toch zou in het gestelde voorbeeld de 
vererving B—C niet worden belast. Het is anderzijds denkbaar, 
dat zich gevallen voordoen, waarin belanghebbenden door deze 
oplossing ongemotiveerd benadeeld zouden worden, bij voorbeeld 
indien het recht, verschuldigd wegens de overgang van de eerstver
miste op de uiteindelijke verkrijger meer bedraagt, dan verschuldigd 
zou zijn geweest, bij afzonderlijke belasting van de verschillende 
overgangen. Het volgende voorbeeld, waarin wordt verondersteld 
vererving van de nalatenschap van K (groot f 10 000) op een zuster 
L (beide vermisten), en vervolgens van L op haar kind M, moge 
dit duidelijk maken. Bij afzonderlijke belasting van de overgangen 
is verschuldigd (volgens het tarief, geldende vóór 25 Juni 1947, de 
opcenten buiten beschouwing gelaten) f 1520 plus f 360 is teza
men f 1SS0. Belast men daarentegen één rechtstreekse overgang van 
K op M (zusterskind), dan is verschuldigd f 2170. Ondervanging 
van dit bezwaar door het treffen van een wettelijke regeling, acht 
de derde ondergetekende technisch onuitvoerbaar. Men denke slechts 
aan de invloed van de progressie in het tarief van het successie
recht in verband met de mogelijkheid, dat het door een eerder ver
miste nagelaten vermogen wordt vermeerderd met het bij een of 
meer later vermisten reeds aanwezige vermogen. 

Uit het vorenstaande moge blijken, dat, ook indien een wettelijke 
regeling zou worden getroffen, welke zou beogen, zowel de belangen 
van de erfgenaam als van de fiscus te ontzien, daardoor nimmer 
bewerkt zou kunnen worden, dat onbillijkheden in alle gevallen 
worden voorkomen. Zo vele varianten zijn immers mogelijk, dat 
ook hier kan gelden, hetgeen in het Voorlopig Verslag — zij het 
in een ander verband — meermalen wordt opgemerkt, namelijk, dat 
de gevolgen van een wettelijke regeling voor deze materie niet ge
heel zijn te overzien. 

De derde ondergetekende meent dan ook, dat een redelijk resul
taat slechts kan worden verkregen, indien hij gebruik maakt van de 
hem in artikel 82a der Successiewet gegeven bevoegdheid, om in 
bijzondere gevallen kwijtschelding of vermindering van successie
recht te verlenen, indien en voor zover mocht blijken, dat de onbe
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perkte heffing van dit recht tot onbillijkheid voor de uiteindelijke 
verkrijgers zou leiden. 

Ook thans reeds wordt in deze situaties door toepassing van ge
melde bepaling matigend opgetreden; de leidende gedachte daarbij 
kan worden samengevat op de hierna vermelde wijze. 

Voor zover de overlevende erfgenaam, als gevolg van de tussen
overgang op een vermiste, iets verkrijgt, dat hij zonder die tussenover
ganp niet had verkregen en dat hij evenmin bij gelijktijdig overlijden 
van de vermisten had kunnen verkrijgen, komt het successierecht, 
verschuldigd wegens de meerdere overgangen, niet voor kwijtschel
ding of vermindering in aanmerking. Overigens wordt kwijtschelding 
verleend voor zover het successierecht, verschuldigd wegens de meer
dere overgangen, meer bedraagt cian bij rechtstreekse verkrijging 
verschuldigd zou zijn geweest. Uiteraard kunnen zich bepaalde ge
vallen voordoen, waarin de verhoudingen zodanig geschakeerd zijn, 
dat zij een bijzondere aanpassing bij de verlening der kwijtschelding 
vereisen. 

Hierbij zij nog aangetekend, dat de in dit wetsontwerp bedoelde 
vermisten vrijwel steeds als slachtoffers van de oorlogsomstandig
heden te beschouwen zijn en dat ten aanzien van de nalatenschap
pen van dergelijke slachtoffers bij de toepassing der successiewet 
reeds een tegemoetkomende houding pleegt te worden aangenomen, 
wanneer de nabestaanden als gevolg van het overlijden financieel 
in aanzienlijk mindere toestand zijn gekomen. 

Het komt ondergetekenden voor, dat door het vorenstaande op 
redelijke wijze wordt tegemoetgekomen aan onbillijkheden als in 
het Voorlopig Verslag worden gesignaleerd; zij menen dat te dezen 
aanzien niet dient te worden gestreefd naar een regeling als te aan
gehaalder plaatse is bedoeld. 

Nog is door de Commissie opgemerkt, dat de keuze van stelsel 
betreffende de overlijdensdatum in belangrijke mate invloed oefent 
op de familierechtelijke verhoudingen. Zij bespreekt in dit verband 
het geval van de echtgenote van een vermiste, die na het tijdstip 
waarop deze waarschijnlijk overleden is doch vóór de bevrijding van 
ons land, met een ander ging samenleven en zij wijst daarbij op het 
verschil in rechtspositie der uit deze verhouding geboren kinderen 
naar gelang van het stelsel, dat men kiest. Met de Commissie zijn de 
ondergetekenden van oordeel, dat ook te deze het stelsel, dat de 
waarheid het meest benadert, de meest bevredigende oplossing biedt. 

Inderdaad zal het kunnen voorkomen, dat aangifte wordt gedaan 
tegen de wil van een overlevende echtgenote, wier kind dientenge
volge onwettig zal worden, doch te recht ziet de Commissie niet 
voorbij, dat zulks kan strekken tot bescherming van de rechten van 
anderen. Ontegenzeggelijk sluit het stelsel van een of meer door de 
wet bepaalde overlijdensdata het gevaar in zich van een gewron
gen legalisatie van familierechtelijke verhoudingen. De rechtszeker
heid eist, dat de positie der nagelaten betrekkingen van de oorlogs
slachtoffers wordt geregeld; de rechtvaardigheid gebiedt, dat deze 
regeling zo nauw mogelijk aansluit bij de werkelijke verhoudingen. 
Door het in het ontwerp gekozen stelsel wordt daaraan voldaan. 

Het stemt de ondergetekenden tot voldoening, dat de Commissie 
de in het ontwerp voorgestelde regeling ter oplossing van de moei
lijkheden, welke zullen ontstaan, indien de vermiste achteraf blijkt 
nog in leven te zijn, over het algemeen juist acht. De Commissie acht 
de receling echter niet geheel volledig en stelt in verband daarmede 
de vraag, hoe gehandeld behoort te worden, indien een overlijdens
akte ten onrechte blijkt te zijn ingeschreven. Te recht acht de Com
missie te deze de procedure, bedoeld in de artt. 70 e.v. B.W. j " . het 
besluit F 281, toepasselijk. Mitsdien zal de rechtbank, op verzoek 
van belanghebbenden of van het openbaar ministerie, de verbetering 
van de registers van de burgerlijke stand gelasten. In verband daar
mede behoeft het ontwerp, naar het ondergetekenden voorkomt, te 
dezen geen aanvulling. 

In de tweede plaats stelt de Commissie het geval, dat de vrouw 
van een vermiste, die achteraf blijkt nog in leven te zijn, inmiddels 
een tweede huwelijk heeft aangegaan, waaruit binnen 300 dagen een 
kind is geboren. De Commissie is van mening, dat de ontworpen 
regeling tot gevolg zou hebben, dat dit kind twee vaders heeft. Ter
loops moge worden opgemerkt, dat, indien de conclusie van de Com
missie als juist zou moeten worden aanvaard, daaruit ook een grief 
zou kunnen worden geput tegen de geldende bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek. Want als een huwelijk is ontbonden ingevolge 
art. 254, onder 2°., B.W. en binnen 300 dagen na het nieuwe huwe
lijk een'kind is geboren, zou dit kind geacht moeten worden in de
zelfde zonderlinge positie te verkeren. De door de Commissie ge
maakte gevolgtrekking behoort echter te worden verworpen op de 
volgende gronden. De geboorteakte van het kind vermeldt als vader 
degere, die gehuwd is met de moeder. Jegens deze vader verkrijgt 
het kind onbetwistbaar de staat van wettig kind, blijkens de laatste 

zinsnede van art. 318 B.W., dat daartoe immers niet anders eist, dan 
dat het kind een bezit van staat heeft, overeenkomstig zijn geboorte
akte, hetgeen slechts zeggen wil, dat de identiteit van het kind moet 
vaststaan. De bepalingen van de artt. 318 j° 305 B.W. derogeren 
derhalve aan de regel, die a contrario uit art. 310 B.W. zou kunnen 
worden afgeleid. Op grond van het vorenstaande achten de onder
getekenden een aanvulling van het ontwerp op dit punt overbodig. 

Nog is door de Commissie naar voren gebracht het geval, dat de 
vrouw van de vermiste vóór haar tweede huwelijk reeds samenleefde 
met haar tweede man, uit welke samenleving een of meer kinderen 
geboren zijn. De Commissie merkt op, dat de tweede man deze kin
deren vóór of bij zijn huwelijk zal kunnen erkennen en wettigen. Dit 
is in beginsel juist, doch een enkel voorbehoud zal moeten worden 
gemaakt, nl. onder voorwaarde dat de kinderen niet op grond van 
de in de overlijdensakte van de eerste man genoemde sterfdatum 
als overspelig moeten worden aangemerkt. Is dit niet het geval en 
is het kind door de tweede man erkend en gewettigd, doch blijkt 
daarna, dat de vermiste eerste man nog in leven is, dan komt daar
door vast te staan, dat het kind niet kon worden erkend, waarmede 
tevens de grond voor de wettiging komt te vervallen. Het kind zal 
dus rechtens geleien als wettig kind van de eerste man, en indien 
laatstgenoemde mocht slagen in ecu door hem ingestelde actie tot 
ontkenning van wettigheid, zal het kind uit dien hoofde als 
overspelig moeten worden aangemerkt. Dit nu acht de Commissie 
onrechtvaardig. In verband daarmede stelt zij voor, in het ontwerp 
een bepaling op te nemen, krachtens welke kinderen, die meer dan 
300 (eventueel 180) dagen na de datum, welke ten onrechte als over
lijdensdatum is ingeschreven, zijn geboren en die door een andere 
man zijn erkend, de door die erkenning verkregen rechten behou
den. Een dergelijke bepaling zou echter veel verder strekkende ge
volgen hebben, dan alleen een wegnemen van de bovenaangednide 
onrechtvaardigheid, en men kan betwijfelen of deze gevolgen allen 
even wenselijk zouden zijn, in het bijzonder in die gevallen, dat de 
moeder niet is hertrouwd met degene, die het kind heeft erkend. De 
door de Commissie voorgestelde bepaling zou trouwens de dan rij
zende problemen geenszins oplossen. Indien toch degene, die als ver
mist werd aangemerkt, terugkeert, doch geen actie tot ontkenning 
van wettigheid van het kind instelt, zou een nadere wettelijke voor
ziening nodig zijn om te voorkomen, dat het wettig kind van de te
ruggekeerde tevens het natuurlijk erkend kind van een andere man 
zou zijn. Hetgeen er toe zou nopen ofwel om het kind van de wettig
heid vervallen te verklaren, of wel om de geldigheid van de erkenning 
afhankelijk te stellen van het instellen van een actie tot ontkenning 
van wettigheid door de teruggekeerde. Noch het een, noch het ander, 
komt bevredigend voor. Is echter de moeder hertrouwd en het kind 
door of staande het tweede huwelijk gewettigd, dan bestaan er geen 
overwegende bezwaren om het kind de staat van gewettigd kind te 
doen behouden, ook als nadien van het bestaan van de vermiste is 
gebleken. Tot dit geval behoort de wettelijke voorziening beperkt te 
blijven. Met inachtneming van deze beperking kan evenwel het hier
boven bedoelde geval, dat door de Commissie onrechtvaardig wordt 
geacht, in de door haar bedoelde zin worden opgelost, door aan 
artikel 11 toe te voegen de woorden „Een kind, dat door of staande 
het latere huwelijk is gewettigd, behoudt de uit dien hoofde verkre
gen staat." In het gewijzigd ontwerp is deze aanvulling aangebracht. 
Aldus wordt de in het ontwerp neergelegde — aan de artt. 254, 2° 
j ' 551, tweede lid, B.W. ontleende — gedachte, dat het latere huwelijk 
praevaleert en mitsdien de staande dit huwelijk geboren kinderen de 
aldus verkregen staat van wettig kind behouden, uitgebreid in dier 
voege, dal ook indien ingevolge dit huwelijk ue staat van gewettigd 
kind werd verkregen, deze staat behouden blijft. 

De Commissie heeft zich afgevraagd of, behalve de in artikel 4 
van het ontwerp bedoelde publicatie, niet ook behoort te worden voor
geschreven publicatie in de Staatscourant van het feit, dat de akte is 
opgemaakt. Daardoor zou worden voorkomen, dat belanghebbenden 
bij de ambtenaar van de burgerlijke stand naar de datum van opma
ken van de akte moeten informeren. Naar het oordeel van onderge
tekenden bereikt men met deze publicatie het doel niet, dat immers is, 
dat de belanghebbende, bijv. de erfgenaam, de beschikking zal krijgen 
over een bewijsstuk, waaruit van het overlijden en van de datum van 
overlijden blijkt. Hij kan dan niet volstaan met overlegging van de 
Staatscourant, waarin vermeld zou staan, dat de overlijdensakte is 
opgemaakt, doch hij behoeft een uittreksel uit de registers van de 
burgerlijke stand. Doet hij dit zodra de termijn, genoemd in artikel 
5, is verstreken, dan zal de akte wellicht nog niet ingeschreven zijn, 
doch de ambtenaar van de burgerlijke stand zal dan terstond na het 
opmaken van de akte het gevraagde uittreksel kunnen toezenden. 

Een voorschrift, dat het opmaken van de akte in de Staatscourant 
moet worden bekend gemaakt, zal niet kunnen verhinderen, dat de 
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belanghebbende zich reeds vóór deze publicatie tot de ambtenaar 
van de burgerlijke stand wendt. De belanghebbende zal tot het volgen 
van deze gedragslijn reden hebben, indien hij zo spoedig mogelijk 
een uittreksel uit de registers wil hebben, omdat het onvermijdelijk 
is, dat er enige tijd verloopt tussen het opmaken van de akte en 
vorenbedoelde publicatie. De ambtenaar zou immers eerst van het 
opmaken der akte mededeling moeten doen aan de centrale organi
satie, die op haar beurt voor de publicatie zou moeten zorg dragen. 
Gedurende dit tijdsverloop bestaat de akte reeds en kunnen daarvan 
overeenkomstig de regels van het gemene recht uittreksels worden 
afgegeven. Bovendien zou voormelde mededeling en publicatie, ge
zien het grote aantal gevallen, zeer vee! extra arbeid en extra kosten 
met zich brengen en een belastjng van het ambtelijk apparaat en van 
de Staatskas opleveren, die, naar het oordeel van ondergetekende, 
niet verantwoord is. 

Nog wijst de Commissie in dit verband in het bijzonder op de 
gevallen, dat de rechter in de zaak gemoeid is geweest en dienten
gevolge de akte niet terstond na het verstrijken van de in artikel 5 
genoemde termijn wordt opgemaakt. Het is moeilijk te voorspellen, 
of dit geval zich veelvuldig zal voordoen; de ondergetekenden achten 
dit voorshands niet waarschijnlijk. Komt het voor, dan zullen de be
langhebbenden in de meeste gevallen bij de procedure betrokken zijn 
en derhalve van het verloop van de procedure kennis dragen. Mocht 
dit bij uitzondering niet het geval zijn, dan zullen zij, zowel bij de 
ambtenaar van de burgerlijke stand als bij de centrale organisatie kun
nen vernemen, dat de procedure aanhangig is, terwijl de centrale or
ganisatie hen ook zal kunnen inlichten omtrent de afloop van de 
procedure. Op grond van het vorenstaande achten de ondergeteken
den geen termen aanwezig om afzonderlijke publicatie van het op
maken van de akte door middel van de Staatscourant voor te schrij
ven. Indien echter in de practijk mocht blijken, dat de rechterlijke 
inmenging wel veel voorkomt en dat er in verband daarmede in 
deze gevallen behoefte bestaat aan een afzonderlijke publicatie, dan 
zulien de daartoe nodige voorschriften alsnog kunnen worden opge
nomen in de bij artikel 20 bedoelde algemene maatregel van bestuur. 

De Commissie zou voorgeschreven willen zien, dat, indien belang
hebbenden zich tot de rechter wenden met het verzoek de aangifte 
te verbeteren of te vernietigen, in elk geval een vertegenwoordiger 
van de Minister van Justitie — bijv. het openbaar ministerie — moet 
worden gehoord. Opgemerkt moge worden, dat artikel 7 van het 
ontwerp o.m. toepasselijk verklaart artikel 71 B.W.: laatstgenoemd 
artikel schrijft reeds voor, dat het openbaar ministerie moet worden 
gehoord. Zo dikwijls een afschrift als bedoeld in artikel 6, laatste lid, 
wordt ontvangen, zal de met de uitvoering van de wet belaste orga
nisatie aan de betrokken Officier van Justitie de gegevens kunnen 
verschaffen, welke tot het doen van aangifte hebben geleid. De daar
toe nodige voorschriften zullen bij algemene maatregel van bestuur 
worden gegeven. Uit de toepasselijkverklaring van artikel 831 Rv. 
volgt niet, dat de Minister van Justitie als partij in het geding moet 
worden aangemerkt; de bepaling beoogt slechts uit te drukken, dat 
de zaak behandeld wordt gelijk is voorgeschreven ten aanzien van 
procedures in het algemeen (vgl. van Rossem-Cieveringa, deel II. 
blz. 576). 

Het uitgangspunt van de Commissie, dat ten minste 100 000 akten 
van overlijden moeten worden opgemaakt, is juist. Volgens de ge
gevens van het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis 
bedraagt het aantal der na deportatie niet teruggekeerde Joden circa 
104 000. Voorzover tot nu toe kon worden nagegaan zijn van slechts 
± 1000 dezer personen uittreksels van in het buitenland opgemaakte 
overlijdensakten ter kennis van de Nederlandse administratie ge
komen. Voorts werd in ± 5000 gevallen door de Nederlandse rechter 
aanvulling van de registers van de burgerlijke stand met een over
lijdensakte gelast. Derhalve moet worden aangenomen, dat voor de 
groep der Joodse gedeporteerden alleen al bijna 100 000 akten moeten 
worden opgemaakt. 

Voor de riiet-Joodse gevallen is een berekening moeilijker te maken, 
o.m. omdat bij het overlijden van krijgsgevangenen, politieke gevan
genen, arbeiders, in Duitse krijgsdienst getred:nen en andere ge
vallen in de eerste jaren van de oorlog vrij regelmatig overlijdens
akten in Duitsland en andere door dit land bezette gebieden werden 
opgemaakt. Ten dele zijn deze akten reeds tijdens de oorlog in de 
Nederlandse administratie verwerkt, terwijl dit nadien in nog ± 12 000 
gevallen is geschied, welk aantal wellicht in de toekomst nog zal kun
nen worden vergroot. Naar schatting zal echter het aantal akten, dat 
krachtens het onderhavige ontwerp voor opgemelde categorieën per
sonen moet worden opgemaakt 20 a 25 000 bedragen. 

Van 195 Nederlanders werd tot dusver vastgesteld, dat zij op enig 
tijdstip na beëindiging der gevechtshandelingen in leven waren in 

Rusland ca. en tot op heden niet in Nederland zijn teruggekeerd. 
Geregistreerd zijn voorts 2922 Nederlanders als woonachtig in de 
Russische zone van Duitsland, alsmede 2591 Nederlanders in Berlijn. 
Omtrent de in andere Oost-Europese landen woonachtige Neder
landers zijn geen juiste aantallen bekend. Wel wordt van enige hon
derden nog vermiste Nederlanders vermoed — in de meeste ge

| vallen op grond van feiten of omstandigheden uit de oorlogstijd —, 
: dat zij in Oost-Europa zijn achtergebleven. Het overgrote deel van 

deze vermisten diende in de Duitse weermacht, de S.S., dan wel was 
werkzaam voor organisaties als „Oostbouw" of „O.T.". Hoevelen 
van hen nog in leven zijn is niet te zeggen door het ontbreken van 
nadere gegevens en door de onmogelijkheid ter plaatse naar deze 
vermisten een onderzoek in te stellen. In het algemeen wordt echter 
aangenomen, dat het aantal nog overlevenden van deze categorieën 
niet groot meer is. 

Uit de Russische zone van Duitsland en uit verder oostelijk ge
legen landen keerden in het eerste halfjaar 1948 voorzover bekend 
slechts enkele personen — op eigen gelegenheid — naar Nederland 
terug. Van de in de Russische zone van Duitsland en de in Berlijn 
thans nog woonachtige Nederlanders kan in het algemeen worden 
aangenomen, dat zij niet naar Nederland terug willen; een deel van 
hen woonde ook reeds voor de oorlog aldaar. Voor de eldeiv, in 
Oost-Europa woonachtige landgenoten is deze vraag niet te beant
woorden. 

De Nederlandse ambtenaren, die met de repatriëring belast waren 
| en aan wie zeker geen gebrek aan activiteit kan worden verweten, 

hebben in Oost-Europa in vele gevallen geen voldoende gelegenheid 
gehad hun nasporingen te doen en zijn wegens gebrek aan mede
werking der betrokken landen niet in staat de aldaar nog vertoevende 
Nederlanders te repatriëren. 

In het ontwerp komt slechts éénmaal e:n verwijzing voor naar 
een artikel, dat door het nieuwe kinderrecht is gewijzigd, te weten 
het in art. 1 genoemde art. 78 B.W. De wijziging, die art. 78 BW. 

i door het in werking treden van het nieuwe kinderrecht heeft onder
| gaan, is te deze echter irrelevant, zodat ook nadien de ontworpen tekst 
1 van art. 1 gehandhaafd kan blijven. Derhalve behoeven, naar het 

schijnt, geen bijzondere voorzieningen, welke verband houden met 
het in werking treden van het nieuwe kinderrecht, te worden ge
troffen. 

Artikel 1 

Hierboven werd reeds opgemerkt, dat de ondergetekenden, mede 
op grond van de opmerkingen door de Commissie gemaakt, te rade 
zijn geworden de omschrijving van „vermiste" te verruimen. In het 
gewijzigd ontwerp wordt „vermiste" aldus gedefinieerd; ieder die op 
enig tijdstip tussen 9 Mei 1940 en 1 Juni 1945 in Nederland woon
plaats heeft gehad, doch van wiens bestaan sedert laatstgenoemde 
datum niet meer is gebleken, terwijl er goede gronden bestaan om 
aan te nemen, dat hij is overleden. 

Deze verruiming is niet aangebracht ipet het oog on de door de 
Commissie in dit verband genoemde militairen; zij is daarvoor ook 
niet nodig, omdat te de:e de tijdelijke handhaving overeenkomstig 
artikel 21 van de verordening 228/1941, welke ook toepassing kan 

; vinden indien de militair geen woonplaats in Nederland had, vol
doende mogelijkheden biedt. Dit neemt niet weg, dat nu uit de 
definitie de eis vervallen is, dat de woonplaats tussen 9 Mei 1940 en 
1 Juni 1945 feitelijk verlaten moet zijn, zij die reeds vóór 9 Mei 1940 
waren gemobiliseerd onder het ontwerp worden gebracht zo dikwijls 
zij woonplaats in Nederland behielden. Om dezelfde reden zullen 
ook zeelieden, d''e reeds vóór 9 Mei 1940 zijn uitgevaren, doch die 
hun woonplaats in Nederland hadden behouden, onder de bepalingen 
van het ontwerp vallen. Aan een oplossing in deze zin — t.w. het 
schrappen van de eis, dat de woonplaats verlaten moet zijn tussen 
9 Mei 1940 en 1 Juni 1945 — moet de voorkeur worden gegeven 
boven een vervroegen van de datum' van 9 Mei 1940, zoals door de 
Commissie in overweging wordt gegeven. Hiervoren toch werd reeds 
gezegd, dat iedere vroegere datum willekeurig zou zijn. Bepaalt men 
een keus, dan rijst tevens de vraag of deze wel tot het gewenste doel 
voert: het voorstel van de Commissie demonstreert dit Deze wille
keur en onzekerheid wordt door de hierboven voorgestelde redactie 
vermede ii. 

Ook het door de Commissie ter sprake gebrachte geval van de 
getrouwde vrouw, die het domicilie van haar man reeds vóór 9 Mei 
1940 had verlaten, doch feitelijk nog elders in Nederland verblijf 
hield, levert in de nieuwe redactie geen probleem meer op. Terloops 
moge er de aandacht op worden gevestigd, dat de t.a.p. door de 
Commissie geponeerde moeilijkheid zich evenzeer kon voordoen bij 
een man — gehuwd of ongehuwd — of bij een ongehuwde vrouw, 
die vóór 9 Mei 1940 zijn of haar domicilie in Nederland feitelijk 
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had verlaten, doch wel elders in Nederland verblijf hield. De Com
missie stelt voor, vorenbedoelde moeilijkheden te ondervangen door te 
spreken van „zijn woonplaats of feitelijke verblijfplaats in Nederland 
heelt verlaten". De ondergetekenden achten dit niet wenselijk. Voor
eerst kan men zich afvragen, in hoeverre het mogelijk is een feite
lijke verblijfplaats te verlaten zonder terstond een nieuwe te verkrijgen, 
die men nog niet verlaten heeft. Mocht het de bedoeling zijn de 
nadruk te leggen op het verlaten van de verblijfplaats in Nederland, 
dan dreigt men aan het ontwerp de ongewenste beperking te geven, 
dat vermisten, die geacht moeten worden in Nederland te zijn omge
komen, er niet onder gebracht zouden kunnen worden. Doch hoe dit 
ook zij, reeds om andere redenen hadden de ondergetekenden de ge
dachte om te spreken van „verblijfplaats" prijs gegeven, o.m. op de 
grond dat daardoor ook onder het ontwerp zouden worden gebracht 
de talrijke personen die gedurende kortere of langere tijd in Neder
land verblijf hebben gehouden omdat zij deel uitmaakten van het 
bezettingsleger e.d.m., hetgeen niet de bedoeling is. De thans voor
gestelde formulering leidt niet tot dit gevolg en verdient daarom de 
voorkeur. 

Ook de vraag of de Joden, die op bevel van de Duitsers naar 
Amsterdam zijn verhuisd, in die stad woonplaats hebben gehad, is 
door deze wijziging van geen belang meer voor de quaestie, of zij al 
dan niet onder het ontwerp vallen. Bij welke ambtenaar in deze 
— alsmede in andere gevallen van gedwongen evacuatie — aangifte 
moet worden gedaan is een vraag, die in de practijk weinig moeilijk
heden zal opleveren; men zal zich daarbij veelal laten leiden door de 
gegevens, die uit de bevolkingsregisters kunnen worden geput. Boven
dien is het van weinig practisch belang, in welke gemeente de akte 
zal worden opgemaakt. 

Het woord „aldaar", dat, naar de Commissie opmerkte, verduide
lijking behoefde, komt thans in de definitie niet meer voor. 

Nog moge worden aangetekend, dat in de woorden „van wiens 
bestaan sedert laatstgenoemde datum niet meer is gebleken" besloten 
ligt, dat ook degene, wiens overlijden b.v. door middel van getuigen 
kan worden bewezen, onder de definitie van „vermiste" is begrepen. 

Artikel 3 

Het heeft steeds in de bedoeling gelegen, bij de vaststelling van 
het tijdstip van overlijden, zoveel mogelijk aan te knopen bij de wer
kelijkheid, en onder „gegevens omtrent het tijdstip van overlijden" 
mede te begrijpen aanwijzingen, welke iiet overlijden op een bepaal
de dag aannemelijk maken. Naar het oordeel van ondergetekenden 
zal zeer zeker acht geslagen behoren te worden op de resultaten van 
de onderzoekingen naar het lot van bepaalde groepen van personen, 
zoals deze bijv. zijn weergegeven in de door het Rode Kruis gepubli
ceerde rapporten betreffende Sobibor en Auschwitz. Met de Com
missie zijn zij van mening, dat het aanbeveling verdient deze bedoe
ling duidelijker in het ontwerp tot uitdrukking te brengen. In verband 
daarmede is in het gewijzigd ontwerp het oorspronkelijke tweede lid 
van het artikel geschrapt en vervangen door een wat uitvoeriger ge
steld nieuw laatste lid, luidende: Indien het tijdstip van overlijden 
niet nauwkeurig kan worden vastgesteld wordt als zodanig aange
merkt en in de aangifte vermeld de dag. volgende op die, waarop het 
laatst van het bestaan van de vermiste is geoleken, tenzij er aan
wijzingen zijn, welke het overlijden op een later tijdstip of in een 
later tijdvak waarschijnlijk maken, in welke gevallen het aan de hand 
van deze aanwijzingen bepaalde tijdstip, onderscheidenlijk de laatste 
dag van dit tijdvak, als tijdstip van overlijden wordt aangemerkt. 

Deze formulering zal het mogelijk maken om, zo dikwijls het tijd
stip van overlijden niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, de waar
heid zo goed mogelijk te benaderen, zo nodig door voor bepaalde 
groepen met een gemiddelde sterfdag rekening te houden. In alle ge
vallen komt het ongewenst voor, in de aangifte te vermelden, dat het 
tijdstip van overlijden „naar alle waarschijnlijkheid" op zekere datum 
moet worden vastgesteld: in het belang van de rechtszekerheid behoort 
de overlijdensakte een bepaald tijdstip van overlijden te vermelden, en 
de ambtenaar van de burgerlijke stand moet dit tijdstip in de aan
gifte kunnen vinden. In feite zal het „tijdstip" zeer dikwijls slechts 
een „waarschijnlijk tijdstip" zijn, doch dit is de belanghebbenden ook 
voldoende bekend, al staat, het 'liet uitdrukkelijk in de aangifte ver
meld en steeds zullen zij zich tot de rechter kunnen wenden, wanneer 
zij het met de door de organisatie genomen beslissing niet eens zijn. 

De thans voorgestelde redactie voorziet ook uitdrukkelijk in het 
geval, dat slechts een bepaald tijdvak kan worden aangegeven, waar
binnen de vermiste geacht moet worden overleden te zijn. 

Artikel 5 
Naar aanleiding van de door de Commissie gemaakte opmerkin

gen betreffende de in het eerste lid genoemde termijn van zes maan
den, is deze in het gewijzigd ontwerp tot drie maanden ingekort. 

De ondergetekenden onderschrijven de mening van de Commissie, 
dat een nog niet ingeschreven, doch onjuist gebleken aangifte op 
vordering van het openbaar ministerie ingevolge art. 6 zal behoren 
te worden verbeterd of wel vernietigd. 

Artikel 6 

In het tweede lid is na „ingesteld" een komma geplaatst, terwijl 
in het laatste lid, alsook in het laatste lid van art. 7, het woord „on
verwijld" is ingevoegd. 

Artikel 10 

Het vervangen van de term „verjarings en vervaltermijnen" door 
„wettelijke termijnen" zou aan het artikel een uitbreiding geven, die 
geen aanbeveling verdient. De ontworpen bepaling beoogt slechts 
te voorkomen, dat rechten, die bij gebreke van de mogelijkheid het 
overlijden te bewijzen, niet konden worden uitgeoefend, door verval 
of verjaring verloren zullen gaan. Leest men nu „wettelijke termij
nen" dan zou bijv. ook een door de wet gesteld verbod als dat van 
art. 91 B.W., dat gedurende bepaalde tijd na het overlijden van 
kracht is, onder de bepaling kunnen worden gebracht, hetgeen niet 
de bedoeling is. Toegegeven kan echter worden, dat twijfel mogelijk 
is omtrent de vraag, of de in art. 182 B.W. genoemde termijn onder 
de ontworpen bepaling valt. Deze twijfel kan echter worden weg
genomen, door een uitdrukkelijke verwijzing naar art. 182 B.W. op 
te nemen. Het ontwerp is in dier voege aangevuld. 

Artikel 13 

Wat betreft het geval, dat degene, die zich tot het tijdstip waarop 
van het bestaan van de vermiste blijkt, als diens erfgenaam mocht 
gedragen, goederen om niet heeft vervreemd, moge het volgende 
worden opgemerkt. De casuspositie kan niet van groot practisch 
belang worden geacht, omdat de schenking een betrekkelijk weinig 
voorkomende rechtsfiguur is, terwijl ook het geval van terugkeer 
van een vermiste, omtrent wiens overlijden een akte is ingeschreven, 
zich naar verwachting slechts zelden zal voordoen. Derhalve zal de 
cumulatie van deze omstandigheden wel tot de hoge uitzonderingen 
behoren. Zou het echter eens voorkomen, dan acht de Commissie het 
weinig bevredigend, dat de teruggekeerde ter zake van de geschonken 
goederen geen aanspraken zou kunnen doen gelden. Om aan dit 
bezwaar tegemoet te komen, stelt zij voor de teruggekeerde recht te 
geven op de waarde van de vervreemde goederen ten tijde van de 
vervreemding. De ondergetekenden hebben echter ernstige beden
kingen tegen het toekennen van een dergelijk vorderingsrecht aan de 
teruggekeerde tegen degene, die zich als erfgenaam mocht gedragen. 
Men behoort de belangen van laatstgenoemde af te wegen tegen die 
van de teruggekeerde. Het ontwerp gaat uit van de gedachte, dat het 
overlijden van de vermiste zo waarschijnlijk is, dat er geen plaats 
behoort te worden ingeruimd aan een tijdperk van vermoedelijke 
erfopvolging, doch dat terstond een definitieve erfopvolging intreedt. 
Deze opzet ligt besloten in artikel 8. hetwelk door de gelijkstelling 
van de in het ontwerp bedoelde akten met de normale overlijdens
akten beoogt alle gevolgen, welke rechtens aan het overlijden ver
bonden zijn, terstond in het leven te roepen. Het is met deze opzet 
in strijd, de erfgenaam te beknotten in zijn beschikkingsbevoegdheid 
en dit zou het gevolg zijn van het opnemen van een bepaling, als 
door de Commissie bedoeld. Stelt men de erfgenaam ingeval van 
terugkeer van de vermiste steeds aansprakelijk voor de waarde van 
de goederen, dan degradeert men zijn positie practisch tot die van een 
..vermoedelijk erfgenaam", die feitelijk slechts als vruchtgebruiker is 
aan ie merken, hetgeen in lijnrechte strijd met de grondgedachte van 
het ontwern is. Weegt men de belangen van erfgenaam en terug
gekeerde tegen elkaar af. daarbij de geringe kans op terugkeer in 
aanmerking nemende, dan bevat het aan art. 542 B.W. ontleende 
artikel 13 naar hel oordeel van ondergetekenden de maximum
bevoegdheid, die de teruggekeerde jegens de erfgenaam mag doen 
gelden. 

Wel kan worden overwogen aan de teruggekeerde een vorderings
recht toe te kennen tegen degene, die ten gevolge van de vrijgevigheid 
van de erfgenaam voordeel heeft genoten. De billijkheid kan er voor 
pleiten, dat dit voordeel niet in handen blijft van de derde-begiftigde, 
doch dat het door deze aan de teruggekeerde wordt gerestitueerd. 
Ook dan echter is bij het toekennen van een actie voorzichtigheid 
geboden, wil de billijkheid niet in het gedrang komen. Indien toch 
b.v. de begiftigde is een instelling van weldadigheid, die weliswaar 
het geschonken bedrag nog geheel of ten dele onder zich heeft, doch 
met het oog op de ontvangen schenking harerzijds verplichtingen 
jegens derden op zich nam, kan het onredelijk zijn deze instelling 
voor vorenbedoeld bedrag aansprakelijk te stellen. Men zal van geval 
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tot geval moeten oordelen en zich telkenmale moeten afvragen voor 
welk doel de goederen weggeschonken zijn, hoe de begiftigde de hem 
geschonken zaken heeft aangewend, e.d.m. Een starre wetsregel kan 
in deze gevallen niet tot een bevredigend resultaat leiden; veeleer zal 
aan de rechter moeten worden overgelaten om, naar gelang van de 
bijzondere omstandigheden van het geval, naar billijkheid een bedrag 
te bepalen, dat de begiftigde aan de teruggekeerde behoort te resti
tueren. 

Om op die wijze tegemoet te komen aan het door de Commissie 
geopperde bezwaar, dat volgens het oorspronkelijk ontwerp de terug
gekeerde verstoken is van ieder terugvorderingsrecht ingeval zijn 
goederen om niet zijn vervreemd, is aan artikel 13 van het gewijzigd 
ontwerp een nieuwe zin toegevoegd, luidende: „Ingeval zaken om 
niet zijn vervreemd, kan de rechter ten laste van degene, die daar
door voordeel heeft genoten, een naar billijkheid te bepalen ver
goeding toekennen." 

Evenals de actie uit art. 542 B.W. kan ook die uit art. 13 slechts 
worden gericht tegen de erfgenamen, niet tegen de derde, die onder 
bijzondere titel in de rechten van de erfgenaam is opgevolgd. Dit 
volgt niet alleen uit de aard van de vordering, die, als ware zij een 
hereditatis petitio, strekt tot opvorcering van hetgeen als nalaten
schap werd aangemerkt, doch ook uit de tekst van de bepaling, 
aangezien het ongerijmd is aan te nemen, dat de teruggekeerde niet 
slechts de opbrengst van vervreemde zaken of hetgeen daarvoor in 
de plaats is getreden kan opvorderen, maar bovendien nog deze 
zaken zelf. Dat ook de Commissie derden-verkrijgers beschermd acht 
volgt trouwens reeds daaruit, dat zij een bijzondere voorziening met 
betrekking tot om niet vervreemde zaken wenselijk acht, en mitsdien 
aanneemt, dat de begiftigde bescherming geniet. Derhalve behoeft 
het ontwerp te deze geen aanvulling. Volledigheidshalve moge nog 
worden opgemerkt, dat de bovenomschreven toevoeging aan art. 13 
tot een beperking van de rechten van derden kan leiden, vcorzove'" 
deze derden althans om niet verkregen hebben, nochtans zonder dat 
daardoor de rechten van degenen, die als erfgenamen werden aan
gemerkt, worden beknot, omdat laatstgenoemden niet door de be
giftigde uit vrijwaring kunnen worden aangesproken terzake van de 
wellicht op deze rustende restitutieplicht. (Vgl. art. 1711 B.W.) 

Met de Commissie zijn de ondergetekenden van oordeel, dat het 
ontwerp een leemte vertoont door het ontbreken van een regeling 
voor het geval de ingeschreven overlijdensdatum onjuist blijkt ei: 
dientengevolge anderen tot de nalatenschap gerechtigd zijn. Inderdaad 
behoren de rechten van de nieuwe erfgenamen te worden beperkt tot 
de rechten, die de vermiste zou hebben kunnen doen gelden indien 
hij zelf teruggekomen zou zijn. Aanvulling van het ontwerp met e n 
bepaling van soortgelijke strekking als art. 543 B.W. verdient aan
beveling. Laatstgenoemd artikel bindt de uitoefening van de rechten 
door de nieuwe erfgenamen aan een termijn van 30 jaar; in het be
lang van de rechtszekerheid is het wenselijk ook in het ontwerp deze 
termijn op te nemen. In het gewijzigd ontwerp is aan artikel 13 een 
nieuw lid toegevoegd, waarin een desbetreffende regeling is neer
gelegd. 

Artikel 14 

Het artikel beoogt o.m. de uit de overeenkomst van levensver
zekering voortspruitende rechtsverhouding voorgoed te beëindigen, 
mits deze rechtsverhouding volledig afgewikkeld was ingevolge de 
inschrijving vau een overlijdensakte krachtens het ontwerp. Zou b.v. 
de verzekeraar in gebreke zijn gebleven de door hem op grond van 
het bestaan van de overlijdensakte verschuldigde som uit te keren, 
dan is het geenszins de bedoeling hem desondanks van zijn ver
plichting te ontsiaan. Mede op grond van uit de practijk voort
gekomen opmerkingen, schijnt het niet overbodig dit uitdrukkelijk 
in de wet te vermelden. Daartoe zijn aan de eerste zin van het eerste 
lid enkele woorden toegevoegd. 

Terecht is de Commissie van mening, dat de tweede zin van het 
eerste lid niet bedoelt te zeggen, dat de teruggekeerde, te rekenen 
van het ogenblik waarop van zijn bestaan is gebleken, opnieuw 
premie moet gaan betalen. Een dergelijke verplichting zou slechts 
uit een nieuwe, tussen teruggekeerde en verzekeraar gesloten over
eenkomst kunnen voortvloeien. Ter wegneming van de gesignaleerde 
onduidelijkheid is de redactie van de tweede zin gewijzigd, waarbij 
tevens — zulks in aansluiting op de in het Voorlopig Verslag gestelde 
vraag — het woord „vervallen" is veranderd in „verschenen". 

Mede naar aanleiding van hetgeen door de Commissie bij artikel 15 
is opgemerkt komt het gewenst voor in artikel 14 te vermelden, dat 
de contractuele verhouding slechts als geëindigd wordt beschouwd, 
indien de schuldenaar voldaan heeft aan alle verplichtingen, welke 
in verband met het overlijden op hem zouden hebben gerust, indien 
van het bestaan van de vermiste niet ware gebleken. Evenmin als 
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artikel 15 een krachtens wetsbepaling aan de teruggekeerde zelf toe
komend pensioen behoort te ontnemen, behoort artikel 14 een krach
tens overeenkomst aan de teruggekeerde toekomend pensioen of an
dere uitkering vervallen te verklaren. Mocht de schuldenaar in
middels aan anderen betalingen hebben gedaan, dan kan zulks ten 
hoogste grond opieveren om het betaalde in mindering te brengen 
op hetgeen hij de teruggekeerde aan pensioen verschuldigd is of zal 
zijn. De bedoeling, welke bij het ontwerpen van het artikel heeft 
voorgezeten, kan aidus worden weergegeven: slechts in de gevallen, dat 
uit het in leven zijn van de vermiste geen verplichtingen voor de 
schuldenaar voortvloeien, terwijl de in verband met het veronder
stelde overlijden op hem rustende verplichtingen volledig zijn na
geleefd, behoort de tenietgegane rechtsverhouding niet te herleven en 
de schuldenaar bevrijd te zijn; in andere gevallen blijft de schulde
naar gebonden, doch hij kan het betaalde in mindering brengen op 
hetgeen hij verschuldigd is of zal worden. Om deze bedoeling duide
lijker tot uitdrukking te brengen, is de redactie van het tweede lid 
enigszins gewijzigd. De eerste zin bepaalt thans uitdrukkelijk, in 
welke gevallen de schuldenaar bevrijd is. De aanvangswoorden van 
de tweede zin („In alle andere gevallen . . .") omvatten dan twee 
rubrieken van gevallen, nk: 

1. de schuldenaar was nog niet van al zijn verplichtingen bevrijd 
geweest, ook al was van het bestaan van de vermiste niet gebleken 
(b.v.: uitkering van weduwe-pensioen); 

2. op de schuldenaar rusten verplichtingen, die niet in verband 
staan met het overlijden van de vermiste, doch die integendeel uit 
het in leven zijn van de vermiste voortvloeien (b.v.: pensioen van de 
teruggekeerde zelf). 

Bij artikel 13 werd door de Commissie opgemerkt, dat zij het on
bevredigend acht, indien de teruggekeerde geen aanspraken zou 
kunnen doen gelden terzake van goederen, welke om niet zijn ver
vreemd door degenen, die zich als erfgenamen mochten gedragen. 
Het moet dan evenzeer, en wellicht zelfs in sterker mate, onbevredi
gend worden geacht, de teruggekeerde een actie te onthouden tegen 
degene, die voordeel heeft genoten door een betaling, als in artikel 14 
bedoeld. Menigmaal zal deze betaling gedaan zijn aan derden — b.v. 
de in een levensverzekeringspolis als begunstigden aangewezenen —, 
die vcor 'iet aldus genoten voordeel niet aansprakelijk kunnen wor
den gesteld krachtens artikel 13, dat slechts een actie toekent tegen 
de erfgenamen en — in de nieuwe redactie — tegen hen, die om niet 
van de erfgenamen verkregen. De billijkheidsoverweging, die tot aan
vulling van het eerste lid van artikel 13 met een tweede zin aanlei
ding gaf, pleit eveneens voor een soortgelijke aanvulling van arti
kel 14. Zoals hierboven is aangegeven wordt ingevolge artikel 14 in 
een aantal gevallen een contractuele verhouding als geëindigd be
schouwd ondanks terugkeer van de vermiste. Deze bepaling is o.a. 
ingegeven door de gedachte, dat herleving van het contract in 
die gevallen veelal niet wenselijk kan worden geacht, omdat de 
herleving gepaard zou behoren te gaan met volledige restitutie door 
de begunstigde van de door hem ontvangen gelden, hetgeen voor 
de begunstigde vaak te bezwarend zou zijn (vgl. Memorie van 
Toelichting, blz. 7, bovenaan). Reeds is gezegd, dat het stelsel van 
het ontwerp, dat terstond een deiinitieve erfopvolging doet intre
den, zich verzet tegen het opleggen van beperkingen aan de erf
genaam met betrekking tot zijn beschikkingsbevoegdheid; evenzo ver
zet het zich tegen beperking van beschikkingsbevoegdheid van de 
begunstigde uit levensverzekeringsovereenkomst, welke het gevolg 
zou zijn van een voorwaardelijke, volledige restitutieplicht. Het ont
breken van deze restitutieplicht impliceert echter geenszins, dat aan 
de begunstigde nimmer enige restitutieplicht jegens de teruggekeerde 
zou mogen worden opgelegd, op dezelfde voet als aan een door 
de erfgenaam begiftigde. Evenals bij artikel 13 werd opgemerkt, zal 
ook hier vee! afhangen van de bijzondere omstandigheden van het 
concrete geval, zoals de bestemming, die aan de ontvangen gelden 
gegeven is e.d.m., aan de hand waarvan de rechter zal kunnen 
bepalen, of en in hoeverre de billijkheid eist. dat aan de terugge
keerde een vergoeding ten laste van de bevoordeelde wordt toe
gekend. Daarom is in het gewijzigd ontwerp aan artikel 14 een 
nieuw lid toegevoegd, dat naar inhoud overeenkomt met de nieuwe 
tweede zin van artikel 13, eerste lid. Daarbij is tevens artikel 13, 
tweede lid, van overeenkomstige toepassing verklaard, omdat er naar 
het oordeel van ondergetekenden, evenals in het geval in artikel 13 
behandeld, geen reden is degenen, die achteraf mochten blijken erf
genamen van de vermiste te zijn. andere rechten toe te kennen dan 
de vermiste zelf kan geldend maken. 

Artikel IS 
Uiteraard heeft dit artikel niet de strekking aan de teruggekeerde 

de hem toekomende aanspraken op pensioen te ontnemen: de in ver
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band daarmede door de Commissie voorgestelde verduidelijking is 
aangebracht. 

Het artikel geeft aan het pensioen of rente verlenende orgaan een 
zekere armslag, omdat er gevallen kunnen zijn, waarin het redelijk 
moet worden geacht, het pensioen of de rente zelfs met terugwerken
de kracht te beëindigen. Het verheugt de ondergetekenden, dat de 
Commissie deze bevoegdheid aanvaardbaar acht. 

Artikel 20 

De door de Commissie voorgestelde verbetering van de redactie 
is aangebracht. 

Artikel 21 

Gelijk reeds bij de algemene beschouwingen werd opgemerkt kan 
de datum, waarop de verordening 228/1941 zal vervallen, in het 
ontwerp zodanig worden bepaald, dat er gelegenheid bestaat de aan
hangige gevallen af te werken. 

Considerans. Toevoeging van de woorden „van vermisten" wordt 
door de ondergetekenden eveneens een verbetering geacht. Ook in 
het intitulé is deze aanvulling aangebracht. 

Naar aanleiding van enkele opmerkingen over het onderhavige 
ontwerp, die de ondergetekenden van verschillende zijden hebben be
reikt, komt het hun wenselijk voor nog een aantal wijzigingen in de 
tekst aan te brengen, welke geen verband houden met hetgeen hier
boven naar aanleiding van het Voorlopig Verslag is uiteengezet. 
Deze verdere wijzigingen mogen hieronder met enkele woorden wor
den toegelicht. 

Artikel 7 

Teneinde te voorkomen, dat de in het laatste lid bedoelde griffier 
niet zou kunnen nagaan, of de uitspraak in gewijsde is gegaan (vgl. 
daaromtrent Kingma Boltjes in „de Naamloze Vennootschap", 1947, 
blz. 124) is na het tweede lid een nieuw lid ingevoegd, waarin wordt 
bepaald, dat hoger beroep of beroep in cassatie slechts binnen be
paalde termijn kan worden ingesteld en dat daaromtrent een verkla
ring moet worden afgelegd ter griffie van het college, tegen welks 
uitspraak wordt opgekomen. 

Artikel 9 

Gelijk in de Memorie van Toelichting werd vermeld, heeft aan
vankelijk bij het ontwerpen van dit artikel slechts de bedoeling voor
gezeten om een onzekerheid, die uit de redactie van de artt. 84 en 85 
van het Besluit herstel rechtsverkeer zou kunnen voortspruiten, weg 
te nemen. Bij nadere overweging achten de ondergetekenden het echter 
raadzaam, aan het artikel een meer algemene strekking te geven. 
Niet alleen de bevvindvoerder over een afwezige, bedoeld in art. 85 
van het Besluit herstel rechtsverkeer, maar ook tal van andere ver
tegenwoordigers kunnen handelingen hebben verricht, welker geldig
heid zou kunnen worden aangetast, omdat, tengevolge van de later 
ingeschreven overlijdensakte, achteraf blijkt, dat de vermiste ten tijde 
van de handeling reeds overleden was en de vertegenwoordiger dien
tengevolge zijn hoedanigheid had verloren. Vooral ter bescherming 
van de rechten van derden, die met de vertegenwoordiger gehandeld 
hebben, is het geboden daartegen te waken. Mitsdien is artikel 9 in 
het gewijzigd ontwerp aldus geformuleerd, dat nimmer een in hoe
danigheid verrichte handeling kan worden aangetast op de enkele 
grond, dat de hoedanigheid reeds ten tijde van de handeling ontbrak 
omdat — naar achteraf door de inschrijving van de overlijdensakte 
is gebleken — de vermiste op dat tijdstip reeds overleden was. 

De thans voorgestelde redactie maakt een afzonderlijke bepaling 
omtrent de geldigheid van de benoeming van de vertegenwoordiger, 
gelijk deze in het oorspronkelijke artikel voorkwam, overbodig. In
dien de wet verbiedt de handeling aan te tasten wegens het ontbreken 
van hoedanigheid op grond van eerder overlijden van de vermiste 
ligt daarin besloten, dat men deze handeling ook niet indirect op 
dezelfde grond kan aantasten door de bewering, dat, tengevolge van 
het eerder overlijden, de benoeming ongeldig was en daarom de hoe j 
danigheid ontbrak. Ook dan immers wordt het ontbreken van hoe | 
danigheid gefundeerd op het eerder overleden zijn, wat juist ver ! 

boden is. 
In de nieuwe redactie vangt artikel 9 aan met de woorden „Hande

lingen, verricht door een vertegenwoordiger, wiens hoedanigheid af
hankelijk is van het in leven zijn van een vermiste". Niet wordt dus 
geëist, dat de handelende de vermiste vertegenwoordigde: voldoende is, 
dat hij als vertegenwoordiger, voor wie dan ook, in kwaliteit optrad en 
dat deze kwaliteit afhankelijk is van het in leven zijn van een vermiste. 
Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Een in Nederland wonende 
Joodse Duitser is in 1943 gedeporteerd. Thans staat zijn vermogen 

ingevolge het Besluit E 133 onder beheer van het Nederlandse Be
heersinstituut, dat dit beheer dus niet voert als vertegenwoordiger van 
de vermiste, maar voor de Staat. Blijkt na inschrijving van een over
lijdensakte ingevolge dit wetsontwerp, dat het vermogen reeds in 1943 
op een erfgenaam van Nederlandse nationaliteit is overgegaan, dan 
zal deze erfgenaam het vermogen van de beheerder kunnen opvorde
ren, doch de inmiddels door de beheerder verrichte handelingen 
kunnen door de erfgenaam niet worden aangetast op de grond, dat 
het Beheersinstituut niet bevoegd was als beheerder op te treden, om
dat de vermiste reeds in 1943 is overleden. De bevoegdelijk door de 
beheerder verrichte hande'ingen zuüen dus de erfgenaam binden; 
derden, die tengevolge van die handelingen rechten verkregen, worden 
beschermd. 

Artikel 17 

Betoogd is, dat dit artikel ten onrechte verzuimt, ook artikel 8 van 
het ontwerp van overeenkomstige toepassing te verklaren (vgl. Kingma 
Boltjes, t.a.p., bl. 159). Bij gebreke van dien zou er geen deugdelijk 
bewijsstuk van het overlijden van de vermiste bestaan, omdat de inge
schreven beslissing ingevolge art. 72 B.W. slechts van kracht is tussen 
de partijen, die haar hebban verzocht of bij die gelegenheid zijn op
geroepen en daarmede zou de voornaamste grond aan de toepasse
lijkverklaring van de artt. 9—16 ontvallen. 

Vooreerst moge worden opgemerkt, dat de beperking van art. 72 
B.W. niet geldt, indien de rechter, met toepassing van art. 1, tweede lid, 
van het Besluit F 281 heeft bepaald, dat de uitspraak zal gelden tegen
over een ieder. Hierboven (blz. 9) is het aantal gevallen, waarin de 
rechter tot nu toe aanvulling van de registers met een overlijdensakte 
van een vermiste heeft gelast, geraamd op ± 5000. Voorzover kan 
worden nagegaan heeft de rechter in het merendeel dezer gevallen 
gebruik gemaakt van de hem in artikel 1, tweede lid, van het Besluit 
F 281 gegeven bevoegdheid en waar dit niet is gebeurd schijnt de 
veronderstelling gewettigd, dat het achterwege bleef omdat de belang
hebbende verzuimd had het te vragen. 

Voorts heeft ook in laatstbedoelde gevallen de inschrijving wellicht 
zeer verstrekkende gevolgen gehad. Zij kan er bijv. toe hebben geleid, 
dat de ambtenaar van de burgerlijke stand een nieuw huwelijk van de 
achtergebleven echtgenoot van de vermiste heeft voltrokken, want al 
mist zij volledige bewijskracht ten aanzien van derden, er kan te 
hunnen opzichte vrije bewijskracht aan worden toegekend, waarvan 
de waarde niet mag worden onderschat, in aanmerking nemende, dat 
de beslissing waarbij de vermiste althans ten opzichte van een be
paalde persoon als overleden wordt aangemerkt, gedekt wordt door 
's rechters gezag. Gelet op het vorenstaande moet het geraden wor
den geacht, althans voor het verleden, geen onderscheid te maken 
tussen inschrijvingen met en zonder volledige bewijskracht ten aan
zien van derden, en mitsdien voor al deze gevallen de inschrijving 
alsnog gei ijl; te stellen met een akte van de burgerlijke stand. Ten
einde elke twijfel af te snijden wordt thans uitdrukkelijk ook artikel 8 
van toepassing verklaard. 

Ten aanzien van toekomstige rechterlijke beslissingen en de daarop 
gevolgde inschrijving behoort deze gedragslijn echter niet te worden 
gevolgd. De kans, dat vorenbedoelde procedure ook na het in wer
king treden van het onderhavige wetsontwerp nog zal worden gebe
zigd tot het verkrijgen van akten van overlijden van vermisten, is 
wellicht niet groot, doch ook geenszins uitgesloten (vgl. het hierboven 
op blz. 3 en blz. 1 aangetekende, waar ook reeds werd vermeld, dat 
de procedure niet met voldoende waarborgen is omkleed om de langs 
deze weg verkregen inschrijvingen in alle gevallen met akten van de 
burgerlijke stand gelijk te stellen.) Zou de rechter dan geen termen 
aanwezig achten aan de inschrijving volledige bewijskracht ten aanz'en 
van iedereen toe te kennen, dan kan er ook niet gezegd worden reden 
te bestaan, om de echtgenoot of de erfgenamen van de vermiste, die 
achteraf mocht blijken nog in leven te zijn, de bescherming te ver
lenen, welke uit de artt. 9—16 voortvloeit. Veeleer moet dan worden 
aangenomen, dat het bewijs van het overleden zijn van de vermiste 
niet sterk is te achten, zodat aan de belanghebber.de ge^n groter 
bescherming bij zijn handelen kan worden gegeven dan die, welke 
voortvloeit uit toepassing van de bepalingen op het vermoedelijk 
overlijden. De verklaring van vermoedelijk overlijden verschaft 
de nagelaten betrekkingen van de vermiste beperkter rechten, en dus 
ook beperkter bescherming dan die, welke zij kunnen ontlenen aan 
een overlijdensakte met werking ten aanzien van iedereen. Doch deze 
beperking is vanzelfsprekend: bij bestaande onzekerheid past 
slechts een verklaring van vermoedelijk overlijden, welke uit haar 
aard de belangen mede van de vermiste terdege in het oog behoort 
te houden en daarom, naast waarborgen waarmede de procedure is 
omkleed, ook tevens een zwakkere werking behoort te hebben dan 
die, welke aan een overlijdensakte toekomt. 

http://belanghebber.de
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Met het vorenstaande moge worden volstaan ter toelichting van 
de nieuwe redactie van artikel 17, eerste üd, van het gewijzigd ontwerp. 
Wat betreft het nieuw toegevoegde tweede lid van dit artikel moge 
tenslotte nog het volgende worden aangetekend. Gebleken is, dat in 
sommige rechterlijke beslissingen de dag van overlijden niet is uit
gedrukt, doch dat daarin slechts een bepaald tijdvak wordt genoemd, 
waarbinnen de vermiste geacht wordt overleden te zijn. Daaruit 
zouden moeilijkheden kunnen voortvloeien, indien b.v. bij de afwik
keling van nalatenschappen moet worden vastgesteld, wie als erf
genamen geroepen zijn. Ter oplossing van deze moeilijkheden wordt 
thans in het tweede lid bepaald, dat in deze gevallen de laatste dag 
van het door de rechter bepaalde tijdvak als dag van overlijden wordt 
aangemerkt, hetgeen in overeenstemming is met de in het slot van 
artikel 3, laatste lid, van het gewijzigd ontwerp neergelegde regeling. 

Een nota van wijzigingen, alsmede een gewijzigd ontwerp van wet, 
zijn bij deze memorie gevoegd. 

De Minister van Justitie, 

WIJERS. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Minister van Financiën, 

P. LIEFTINCK. 

495 6 

NOTA VAN WIJZIGINGEN 
(Ingezonden 5 November 1948.) 

In het ontwerp van wet worden de volgende wijzigingen aange
bracht: 

De considerans en het intitulé worden vervolgd met de woorden 
„van vermisten". 

Artikel 1, tweede alinea, wordt gelezen: 
„vermiste": ieder die op enig tijdstip tussen 9 Mei 1940 en 1 Juni 

1945 in Nederland woonplaats heeft gehad, doch van wiens bestaan 
sedert laatstgenoemde datum niet meer is gebleken, terwijl er goede 
gronden bestaan om aan te nemen, dat hij is overleden; 

Artikel 3. Het tweede lid vervalt. Aan het artikel wordt een 
nieuw laatste lid toegevoegd, luidende: 

Indien het tijdstip van overlijden niet nauwkeurig kan worden vast
gesteld wordt als zodanig aangemerkt en in de aangifte vermeld 
de dag, volgende op die, waarop het laatst van het bestaan van de 
vermiste is gebleken, tenzij er aanwijzingen zijn, welke het overlijden 
op een later tijdstip of in een later tijdvak waarschijnlijk maken, 
in welke gevallen het aan de hand van deze aanwijzingen bepaalde 
tijdstip, onderscheidenlijk de laatste dag van dit tijdvak, als tijdstip 
van overlijden wordt aangemerkt. 

Artikel 5. In het eerste lid wordt in plaats van „zes maanden" 
gelezen „drie maanden". 

Artikel 6. In het tweede lid wordt na „ingesteld" een komma 
geplaatst. 

In het laatste lid wordt tussen de woorden „zendt" en „afschrift" 
ingevoegd „onverwijld". 

Artikel 7. Na het tweede lid wordt een nieuw lid ingevoegd, 
luidende: 

Hoger beroep of beroep in cassatie kan slechts worden ingesteld 
binnen twee maanden na de dagtekening der uitspraak. Van het 
ingestelde hoger beroep of beroep in cassatie wordt binnen de gestelde 
termijn ter griffie van het college, tegen welks uitspraak wordt opge
komen, een verklaring afgelegd, bij gebreke waarvan de voorziening 
tegen de uitspraak als niet geschied wordt beschouwd. 

In het laatste lid wordt tussen de woorden „griffier" en „afschrift" 
ingevoegd „onverwijld". 

Artikel 9 wordt gelezen: 
Handelingen, verricht door een vertegenwoordiger, wiens hoe

danigheiJ afhankelijk is van het in leven zijn van een vermiste, kun
nen niet worden aangetast uit hoofde van het feit, dat na de hande
ling gebleken is, dat de vermiste ten tijde van de handeling reeds was 
overleden. 

Artikel 10. In het eerste lid wordt tussen de woorden „overlijden," 
en „worden," ingevoegd „alsmede de termijn, bedoeld in artikel 182 
van het Burgerlijk Wetboek,". 

Artikel 11. Aan het slot van het artikel wordt een nieuwe zin 
toegevoegd, luidende: Een kind, dat door of staande het latere huwe
lijk is gewettigd, behoudt de uit dien hoofde verkregen staat. 

Artikel 13. Aan het slot van het artikel wordt een nieuwe zin 
toegevoegd, luidende: Ingeval zaken om niet zijn vervreemd kan de 
rechter ten laste van degene, die daardoor voordeel heeft genoten, een 
naar billijkheid te bepalen vergoeding toekennen. 

Voorts wordt aan het artikel een nieuw tweede lid toegevoegd, 
luidende: 

Binnen dertig jaren, te rekenen van het in de akte uitgedrukte tijd
stip van overlijden, kunnen zij, die tot de zaken van de vermiste ge
rechtigd blijken te zijn, omdat deze op een ander dan het in de akte 
genoemde tijdstip is overleden, de rechten uitoefenen, welke bij het 
voorgaande lid aan de vermiste zijn toegekend. 

Artikel 14. In het eerste lid wordt de punt aan het slot van de 
eerste zin vervangen door een komma, waarachter wordt gesteld: 
„blijvende hij gehouden tot uitkering van achterstallige bedragen aan 
vorenbedoelde vermiste". 

In de tweede zin van het eerste lid worden de woorden „vervallen 
zijn tussen" vervangen door „verschenen zijn na"; de aan het slot 
van deze zin voorkomende woorden „en dat, waarop van het bestaan 
van de vermiste is gebleken" vervallen. 

In het tweede lid worden de woorden „niet volledig is gekweten 
van de verplichtingen, die op hem zouden hebben gerust indien van 
het bestaan van de vermiste niet ware gebleken," vervangen door: 
„volledig is gekweten van de verplichtingen, welke in verband met het 
overlijden van de vermiste op hem zouden hebben gerust, indien van 
diens bestaan niet ware gebleken, is hij bevrijd. In alle andere ge
vallen". 

Aan het artikel wordt een nieuw laatste lid toegevoegd, luidende: 
De rechter kan aan de in het eerste lid bedoelde vermiste een naar 

billijkheid te bepalen vergoeding toekennen ten laste van degene, die 
door een betaling, als in de voorgaande leden bedoeld, voordeel heeft 
genoten. Artikel 13, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 15. Tussen de woorden „bepaling" en „verleend" wordt 
ingevoegd „in verband met dat overlijden". 

Artikel 17. In plaats van „artikelen 9 tot en met 16" wordt ge
lezen,, artikelen 8 tot en met 16". De punt aan het slot van het artikel 
wordt vervangen door een komma, waarachter wordt gesteld: „mits 
de rechterlijke beslissing gegeven is vóór het in werking treden van 
deze wet. Hetzelfde geldt voor nadien gegeven beslissingen, mits de 
rechter bij zijn uitspraak heeft bepaald, dat zij zal gelden tegenover 
een ieder." 

Toegevoegd wordt een nieuw tweede lid, luidende: 
Indien in de beslissing de dag van overlijden niet is uitgedrukt, 

doch slechts een tijdvak, waarbinnen het overlijden heeft plaats ge
vonden, zal de laatste dag van dit tijdvak als dag van overlijden wor
den aangemerkt. 

Artikel 20. Het woord „wat" wordt vervangen door de woorden 
„als hetgeen". 

Artikel 21. In plaats van „vervalt." wordt gelezen „vervalt met 
ingang van 1 Mei 1949.". 

Toegevoegd wordt een nieuw tweede lid, luidende: 

Indien betreffende het overlijden van een persoon een akte op 
grond van die verordening is of wordt opgemaakt, zijn de artikelen 9 
tot en met 16 van overeenkomstige toepassing. 

Handelingen der Staten-Generaal Bijlagen 1948—1949 


