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Voorzieningen betreffende het opmaken van akten van overlijden van vermisten 

worden beschouwd als gewone overlijdensakten. Dit heeft ten ge
volge, dat het huwelijk van de vermiste ontbonden is door diens in 
de akte geconstateerde overlijden. Zijn achtergebleven echtgenote 
kan dus hertrouwen na verloop van 300 dagen na het in de akte 
uitgedrukte tijdstip van overlijden. Bij nader inzien kwam het de 
Minister gewenst voor in deze positie geen verandering te brengen, 
wanneer de vermiste terugkeert. Het nieuwe huwelijk prevaleert, 
evenals zulks naar het geldend burgerlijk recht het geval is; waar 
echter naar het ontwerp het huwelijk reeds ontbonden is door over
lijden, schijnt het rationeel, aldus de Minister, bedoelde ontbinding 
te laten voortbestaan, nu door het sluiten van het nieuwe huwelijk 
voortzetting van het eerste huwelijk niet meer mogelijk is. 

De Minister wilde mitsdien artikel 11 als volgt lezen: 
Indien van het bestaan van een vermiste blijkt, nadat van diens 

overlijden een akte is ingeschreven in de registers van de burgerlijke 
stand en zijn echtgenoot is hertrouwd, blijft het eerdere huwelijk 
ontbonden, te rekenen van het in de akte uitgedrukte tijdstip van 
overlijden. 

Deze nieuwe redactie heeft niet alleen het voordeel, dat haar opzet 
eenvoudiger is — welke gewijzigde opzet de bij het Gewijzigd Ont
werp toegevoegde tweede zin overbodig maakt —, doch de wijziging 
kan ook praktisch van belang zijn. Indien nl. een kind is geboren als 
natuurlijk kind van de achtergebleven echtgenote en de tweede echt
genoot van de moeder verzuimd heeft het kind vóór of bij het huwe
lijk te erkennen, dan kunnen naar de nieuwe redactie voor dit kind 
brieven van wettiging worden gevraagd. 

Vervolgens zegde de Minister toe, dat hij in artikel 13, eerste lid, na 
„rechter" zou invoegen het woordje: hem. Deze invoeging brengt dit 
lid meer in overeenstemming met het derde lid van artikel 14. 

Na afloop van het overleg deed de Minister, mede namens zijn 
ambtgenoten van Binnenlandse Zaken en van Financiën, een Derde 
Nota van Wijzigingen (no. 11) aan de commissie toekomen. Deze 
wordt bij dit Verslag (no. 10) aan de Kamer overgelegd. 

Reeds eerder heeft de commissie verklaard, dat zij de openbare 
behandeling voldoende voorbereid achtte. Die verklaring is door de 
Tweede Nota van Wijzigingen achterhaald. Thans meent de com
missie, dat het wetsontwerp voor openbare behandeling opnieuw 
rijp is. 

Aldus vastgesteld 9 Februari 1949. 
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DERDE NOTA VAN WIJZIGINGEN 

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

Artikel 11 

Dit artikel wordt gelezen als volgt: 
Indien van het bestaan van een vermiste blijkt, nadat van diens 

overlijden een akte is ingeschreven in de registers van de burgerlijke 
stand en zijn echtgenoot inmiddels is hertrouwd, blijft het eerdere 
huwelijk ontbonden te rekenen van het in de akte uitgedrukte tijd
stip van overlijden. 

Artikel 13 

In het eerste lid wordt na „rechter" ingevoegd: hem. 

Artikel 14 

In de eerste zin van het eerste lid vervallen de woorden „aan 
vorenbedoelde vermiste". 

Het tweede lid wordt gelezen als volgt: 
Ingeval de schuldenaar door het betaalde 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 daarvan bevrijd. In alle andere gevallen 
komen het betaalde alsmede tegenprestaties, als bedoeld in het voor
gaande lid, in mindering op hetgeen hij, hetzij bij in leven zijn van 
de vermiste, hetzij bij diens overlijden, verschuldigd is of mocht 
worden. 

De Minister van Justitie, 

WIJERS. 


