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KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet 
tot opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde 
vrouw. 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de 
gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 13 October 1949. 
JULIANA. 
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ONTWERP VAN WET 

Wu JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, 

PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de 
handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw op te heffen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel I 

Het Burgerlijk Wetboek wordt gewijzigd als volgt: 

1. Het eerste lid van artikel 78 vervalt. 

2. Artikel 160 vervalt. 

3. Artikel 161 wordt gelezen: 
De echtgenoten verbinden zich door de enkele daad van het huwe

lijk met elkander samen te wonen op de door de man te bepalen 
plaats. 

4. Artikel 162 wordt gelezen: 
De echtgenoten zijn verplicht elkaar levensonderhoud volgens hun 

staat en vermogen te verschaffen. 

5. Artikel 162a vervalt. 

6. Artikel 163 wordt gelezen: 
Indien echtgenoten een gemeenschappelijke huishouding hebben, 

kan ten aanzien van zaken die kennelijk de behoeften der huis
houding betreffen, de ene echtgenoot geen huurkoop aangaan zonder 
schriftelijke toestemming van de andere echtgenoot of zijn mede
werking tot de akte. 

Indien een echtgenoot afwezig is, in de onmogelijkheid is zijn wil 
te verklaren of zijn medewerking weigert, kan de andere echtgenoot 
de beslissing van de kantonrechter inroepen. 

7. Artikel 164 wordt gelezen: 
De vrouw verbindt de man ten opzichte van handelingen of ver

bintenissen, door haar aangegaan, wegens alles wat de gewone en 
dagelijkse uitgaven der huishouding betreft, alsmede ten opzichte van 
arbeidsovereenkomsten, door haar als werkgeefster ten behoeve van 
de huishouding aangegaan. 

8. Artikel 165 wordt gelezen: 
De man kan aan de arrondissements-rechtbank machtiging vragen 

een verklaring openlijk bekend te maken dat hij niet langer ver

bonden wenst te worden voor de in artikel 164 bedoelde handelingen 
en verbintenissen van de vrouw. 

De rechter kan gelasten dat zijn beslissing uitvoerbaar is bij voor
raad, niettegenstaande hogere voorziening. 

Indien de bekendmaking krachtens een rechterlijke machtiging is 
geschied, is de man niet aansprakelijk voor de bedoelde handelingen 
en verbintenissen van de vrouw, na de bekendmaking verricht. 

De vrouw kan op grond van omstandigheden, ontstaan nadat de 
beslissing houdende machtiging tot het bekendmaken van de ver
klaring, in kracht van gewijsde is gegaan, aan de rechtbank verzoeken 
aan de verklaring haar kracht voor de toekomst te ontnemen. 

9. Artikel 166 wordt gelezen: 
De man is, voor zover de door de vrouw ingevolge artikel 200 bij 

te dragen eigen inkomsten daartoe ongenoegzaam zijn, verplicht aan 
de vrouw voldoende gelden uit te keren ter bestrijding van de in 
artikel 164 bedoelde uitgaven behoudens het geval waarin de 
man niet langer verbonden is voor handelingen en verbintenissen 
door de vrouw ter zake van die uitgaven aangegaan. 

Geschillen hieromtrent worden door de arrondissements-rechtbank 
beslist op verzoek van beide of van een van de echtgenoten. Op gelijke 
wijze kan een gegeven beschikking gewijzigd worden op grond van 
omstandigheden, ontstaan nadat zij in kracht van gewijsde is gegaan. 

10. Artikel 167 wordt gelezen: 
Wanneer de ene echtgenoot het beheer van zijn goederen aan de 

andere echtgenoot overlaat, is laatstgenoemde als lasthebber voor het 
door hem gevoerde beheer aansprakelijk met inachtneming van de 
bijzondere verhoudingen tussen de echtgenoten en de aard van de 
goederen. 

11. De artikelen 168 tot en met 173 vervallen. 

12. Aan artikel 175 wordt een tweede lid toegevoegd, luidende: 
Heeft een erflater of schenker een zodanige beschikking ten be

hoeve van een der echtgenoten getroffen, dan is de andere echtgenoot 
onbevoegd de nietigheid van die beschikking in te roepen uit hoofde 
dat zij in strijd zou zijn met het wettelijk erfdeel van de bevoor
deelde echtgenoot. 

13. Artikel 176 wordt gelezen: 
Zij omvat, wat hare lasten betreft: 

1°. de schulden, ten laste van ieder der echtgenoten vóór het 
huwelijk ontstaan; 

2°. de schulden, gedurende het huwelijk gemaakt, hetzij door de 
man, hetzij onder diens uitdrukkelijke cf stilzwijgende bewilliging 
door de vrouw; 

3°. de schulden, door de vrouw gemaakt ter zake van een beroep 
of bedrijf, of van arbeid, door haar onder uitdrukkelijke of stil
zwijgende bewilliging van de man uitgeoefend of verricht. Indien de 
man afwezig is of in de onmogelijkheid is zijn wil te verklaren, kan de 
vrouw de beslissing van de kantonrechter inroepen. Indien de man zijn 
bewilliging weigert, kan de vrouw de beslissirtg van de arrondisse
ments-rechtbank inroepen. Indien de man zijn bewilliging buiten de 
wil van de vrouw wenst te herroepen, is artikel 165 van overeenkom
stige toepassing. Ten opzichte van derden werkt een herroeping van 
de bewilliging door de man met instemming van de vrouw eerst van 
het ogenblik, dat zij openlijk bekend gemaakt is. 

4°. de schulden, bedoeld in artikel 164, behoudens die, waarvoor 
ingevolge artikel 165 de man niet aansprakelijk is; 

5°. de schulden der echtgenoten uit de wet ontstaan. 
Ter zake van rechtsvorderingen, ingesteld door of tegen de vrouw, 

wordt de gemeenschap niet verbonden, tenzij de vrouw het geding 
voert onder uitdrukkelijke of stilzwijgende bewilliging van de man 
of het geding betreft een schuld ter zake van een beroep, een bedrijf 
of arbeid door de vrouw uitgeoefend of verricht, waardoor de ge
meenschap verbonden is. 

Indien ingevolge artikel 180 of artikel 180a het beheer aan de 
vrouw is overgegaan, is hetgeen in het eerste lid, onder 2e en 3e, 
en in het tweede lid is bepaald ten aanzien van de man op de vrouw, 
en hetgeen is bepaald ten aanzien van de vrouw op de man van 
toepassing. 

14. De artikelen 179 en 180 worden vervangen door de volgende 
artikelen: 

Artikel 179 
Behoudens het geval, dat ingevolge artikel 180 of artikel 180a het 

beheer en de beschikking aan de vrouw zijn overgegaan, heeft de 
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man het beheer van en de beschikking over de goederen der gemeen
schap. 

Niettemin is de vrouw gerechtigd tot het beheer van de vruchten 
en inkomsten, voortgekomen uit een door haar uitgeoefend beroep 
of bedrijf, uit door haar verrichte arbeid of uit haar buiten de ge
meenschap vallende goederen. Zij kan ook over deze vruchten en 
inkomsten ten behoeve der in artikel 164 bedoelde uitgaven beschik
ken. De vrouw komt verder het beheer van en de beschikking over 
de goederen toe, die tot een door haar met uitdrukkelijke of stil
zwijgende bewilliging van de man uitgeoefend beroep of bedrijf 
behoren. 

Een echtgenoot moet zich bij zijn beheer van tot de gemeenschap 
behorende goederen als een goed echtgenoot gedragen. 

Van het in dit artikel bepaalde kan niet worden afgeweken. Even
wel is afwijking ten gunste van de vrouw mogelijk van de beperking 
van de bevoegdheid tot beschikking, vervat in de tweede zin van het 
tweede lid. 

Artikel 179a 

De beherende echtgenoot vermag zonder medewerking van de 
andere echtgenoot geen vervreemding te doen om niet en geen kwijt
schelding te geven behalve voorzover het betreft schenkingen van 
andere dan onroerende goederen, waarvan de waarde, in aanmerking 
genomen de gegoedheid der echtgenoten, niet bovenmatig is. 

Hij vermag zonder die medewerking niet te vervreemden of te 
bezwaren: 

1°. de onroerende goederen, inschulden, effecten en andere rech
ten, niet aan toonder, en de schepen, te boek gesteld in de registers, 
genoemd in de artikelen 314, eerste lid, 319, tweede lid en 748, tweede 
lid, van het Wetboek van Koophandel, alles voorzover die van de 
zijde van de andere echtgenoot in de gemeenschap zijn gevallen of 
te diens name zijn gesteld; 

2°. de tot de inboedel behorende goederen. 
Hij vermag evenmin zonder die medewerking een aan hem zelf of 

aan de andere echtgenoot opgekomen nalatenschap of legaat, welke 
in de gemeenschap valt, te verwerpen, of boedelscheiding van aan 
de andere echtgenoot opgekomen goederen, welke in de gemeenschap 
vallen, mede tot stand te brengen. 

Is de andere echtgenoot afwezig of in de onmogelijkheid zijn wil 
te verklaren, dan kan de beherende echtgenoot de beslissing inroepen 
van de kantonrechter. Bij weigering van de in het tweede lid be
doelde medewerking kan de beslissing van de arrondissements-recht
bank worden ingeroepen. 

Van het in dit artikel bepaalde kan niet worden afgeweken. 

Artikel 179/; 
Heeft een der in artikel 179a bedoelde rechtshandelingen plaats 

gehad zonder de in dat artikel bedoelde medewerking of rechterlijke 
beslissing, dan kan de niet-beherende echtgenoot ten behoeve van de 
gemeenschap de nietigheid inroepen. Rechten door derden te goeder 
trouw verkregen, worden geëerbiedigd. 

Voor zover de nietigheid ook tegenover de derde geldt, kan deze 
terugvorderen, voorzover alsnog aanwezig, datgene, waardoor de 
gemeenschap door de bestreden rechtshandeling is gebaat. 

Artikel 180 
Wanneer de beherende echtgenoot afwezig is of in de onmogelijk

heid is zijn wil te verklaren, kan de kantonrechter de andere echt
genoot naar omstandigheden het beheer en de 'beschikking over de 
goederen van de gemeenschap opdragen. 

De kantonrechter zal op een daartoe gedaan verzoek de krachtens 
het vorige lid gegeven beschikking intrekken, zodra de in dat lid be
doelde redenen zijn vervallen. 

In beide gevallen moet de beslissing van de kantonrechter openlijk 
bekend gemaakt worden. 

Artikel 180a 

De man is verplicht de vrouw in te lichten omtrent de stand van 
de goederen en schulden en het gevoerde beheer. 

Weigert de man zulks, acht de vrouw de inlichtingen onjuist of 
onvoldoende, of is zij van oordeel, dat de man in ernstige mate zijn 
verplichtingen omtrent het beheer heeft verwaarloosd, dan kan zij 
zich wenden tot de arrondissements-rechtbank. Zij kan gedurende het 
geding, met bewilliging van de rechter, behoedmiddelen in het werk 
stellen teneinde te voorkomen dat de goederen worden weggemaakt 
en verspild. 

De rechtbank kan op verzoek van de vrouw het beheer en de 
beschikking aan de min ontnemen en aan haar opdragen indien de 
man nalatig blijft de nodige inlichtingen te geven of indien de man 

in ernstige mate zijn verplichtingen omtrent het beheer heeft verwaar
loosd. De vrouw is alsdan verplicht de man in te lichten omtrent de 
stand van de goederen en schulden en het gevoerde beheer. 

Op verzoek van de man kan de rechtbank de beschikking krachtens 
het vorige lid gegeven, intrekken op grond van omstandigheden, ont
staan nadat deze in kracht van gewijsde is gegaan. 

In de in het derde en vierde lid bedoelde gevallen moet de beslis
sing van de rechtbank openlijk bekend gemaakt worden. 

Van het in dit artikel bepaalde kan niet worden afgeweken. 

15. Aan artikel 185 wordt een tweede lid toegevoegd, luidende: 
Mede kan, na de ontbinding der gemeenschap, de vrouw voor het 

geheel worden aangesproken voor de schulden, welke van haar zijde 
in de gemeenschap gevallen zijn of welke gedurende haar beheer voor 
de gemeenschap ontstaan zijn met uitzondering van de schulden welke 
voor de man uit de wet ontstaan zijn. 

16. In het derde lid van artikel 187 wordt in plaats van „van hare 
zijde in de gemeenschap gevallen" gelezen: waarvoor zij na ont
binding der gemeenschap voor het geheel kan worden aangesproken 

17. Artikel 195 vervalt. 

18. De artikelen 200 en 201 worden vervangen door het volgende 
artikel: 

Artikel 200 

In geval van uilsluiting of beperking der algehele gemeenschap van 
goederen is de vrouw verplicht tot de kosten, vereist voor de huis
houding en de verzorging en de opvoeding der kinderen, in verhou
ding tot haar inkomsten bij te dragen. 

Geschillen hieromtrent worden, voorzover niet bij huwelijkse voor
waarden een bedrag is vastgesteld, beslist door de arrondissements
rechtbank op verzoek van beide of van een van de echtgenoten. Op 
zodanig verzoek kan de rechtbank het bij huwelijkse voorwaarden 
vastgestelde bedrag wijzigen op grond van omstandigheden, na het 
huwelijk ontstaan. 

De rechtbank let bij haar beslissing op de arbeid, door de vrouw 
in de huishouding of in het bedrijf van de man te verrichten. 

Op verzoek van beide of van een van de echtgenoten kan de recht
bank een gegeven beschikking wijzigen op grond van omstandig
heden, ontstaan nadat deze in kracht van gewijsde is gegaan. 

19. Het eerste lid van artikel 241 wordt gelezen: 
De vrouw kan staande huwelijk bij de rechter scheiding van goe

deren vragen indien de man: 
1 °. in ernstige mate de bepalingen omtrent het beheer van de 

gemeenschap overtreedt of door wangedrag of verkwisting of slecht 
beheer van zijn eigen goederen gevaar doet ontstaan voor het huis
gezin; 

2°. nalatig blijft de vrouw de nodige inlichtingen te geven om
trent de stand van dé goederen en schulden der gemeenschap en het 
gevoerde beheer. 

20. Artikel 248 wordt gelezen: 
Indien niet reeds bij het vonnis, waarbij de scheiding van goederen 

is toegestaan, de som is bepaald welke iedere echtgenoot zal hebben 
bij te dragen in de kosten vereist voor de huishouding en de ver
zorging en de opvoeding der kinderen, kan iedere echtgenoot de 
arrondissements-rechtbank verzoeken de bijdrage te bepalen. 

Het derde en vierde lid van artikel 200 vinden overeenkomstige toe
passing. 

21. De artikelen 249 en 250 vervallen. 

22. Artikel 252 wordt gelezen: 
Wanneer de gemeenschap hersteld is, worden de zaken in dezelfde 

staat teruggebracht als of er geen scheiding had plaats gehad. Echter 
worden de schulden door de vrouw gemaakt gedurende het tijdvak 
tussen de scheiding en het herstel van de gemeenschap, geacht onder 
bewilliging van de man te zijn aangegaan. 

Van het in dit artikel bepaalde kan niet worden afgeweken. 

23. Artikel 262 vervalt. 
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24. Het eerste lid van artikel 270 vervalt. 

25. Het eerste lid van artikel 287a wordt gelezen: 

Indien de gescheiden echtgenoten met elkaar hertrouwen, herleven 
alle gevolgen van het huwelijk van rechtswege. De schulden door de 
vrouw gemaakt gedurende het tijdvak tussen de echtscheiding en 
het nieuwe huwelijk worden geacht onder bewilliging van de man te 
zijn aangegaan. 

26. Artikel 299 vervalt. 

27. Het eerste lid van artikel 303 wordt gelezen: 
De scheiding van tafel en bed gaat van rechtswege te niet door de 

verzoening der echtgenoten en doet alle gevolgen van het huwelijk 
herleven. De schulden door de vrouw gemaakt gedurende het tijdvak 
tussen de scheiding en de verzoening, worden geacht onder bewilliging 
van de man te zijn aangegaan. 

28. Het laatste lid van artikel 357 vervalt. 

29. Het laatste lid van artikel 375a vervalt. 

30. Artikel 377 vervalt. 

31. In het tweede lid van artikel 404 vervallen de woorden: met 
bijstand of schriftelijke toestemming van haar man of met machtiging 
van den rechter 

32. Artikel 405 vervalt. 

33. In de eerste zin van artikel 504 wordt achter „benoemd" een 
punt geplaatst en vervalt het volgende gedeelte van de zin. 

34. In artikel 549 worden de woorden: „gemeene woonplaats" ver
vangen door: laatste woonplaats van de afwezige 

35. In artikel 595, tweede lid, vervallen de woorden: en gehuwde 
vrouwen 

36. In artikel 1053 wordt: „Getrouwde vrouwen, minderjarigen" 
vervangen door: Minderjarigen 

37. Het tweede en derde lid van artikel 1116 vervallen. 

38. Het laatste lid van artikel 1217 vervalt. 

39. Artikel 1366, 3°., wordt gelezen: 
In de gevallen bij de wet voorzien, alle degenen aan wie de wet 

het aangaan van zekere overeenkomsten verboden heeft. 

40. Het tweede lid van artikel 1367 wordt gelezen: 
De personen die bekwaam zijn om zich te verbinden kunnen zich 

geenszins beroepen op de onbekwaamheid van minderjarigen en 
onder curatele gestelden, met welke zij gehandeld hebben. 

41. In het tweede lid van artikel 1482 vervallen de woorden: door 
getrouwde vrouwen en 

42. In artikel 1490 vervalt de zinsnede: In geval van handelingen 
eener getrouwde vrouw, zonder magtiging van den man aangegaan, 
van den dag der ontbinding des huwelijks; 

43. In artikel 1492 vervalt: „de getrouwde vrouw die zonder 
bijstand van haren man heeft gehandeld," en „de ontbinding des 
huwelijks,". 

44. Artikel 1637/ vervalt. 

45. Artikel 1721 vervalt. 

46. In de eerste zinsnede van artikel 1759 vervalt: „indien eene op 
het tijdstip der bewaargeving niet gehuwde vrouw naderhand getrouwd 
is, en zich alzoo onder de magt van haren man bevindt;" 

In de derde zinsnede van genoemd artikel worden de woorden: „in 
alle deze en soortgelijke gevallen" vervangen door: in dit en soort
gelijke gevallen 

47. Artikel 1835 wordt gelezen: 
Minderjarigen kunnen tot zaakgelastigden gekozen worden, maar 

de lastgever heeft geen andere rechtsvordering tegen minderjarigen, 
dan overeenkomstig de algemene bepalingen, die betrekking hebben 
op de verbintenissen der minderjarigen. 

48. De laatste zinsnede van artikel 1850 vervalt. 

Artikel II 

De Faillissementswet wordt gewijzigd als volgt: 

1. Artikel 3 vervalt. 

2. In het laatste lid van artikel 33 vervallen de woorden: betref
fende onderhoud. 

3. Artikel 63 wordt gelezen: 
Het faillissement van de in enige gemeenschap van goederen ge

huwde echtgenoot, die beheerder is van die gemeenschap, wordt als 
faillissement van die gemeenschap behandeld. Het omvat, behoudens 
de uitzonderingen van artikel 21, alle goederen, die in de gemeen
schap vallen, en strekt ten behoeve van alle schuldeisers, die op de 
goederen der gemeenschap verhaal hebben. Indien de beherende echt
genoot, die failliet is verklaard, goederen bezit, die niet in de gemeen
schap vallen, worden ook deze onder het faillissement begrepen, 
maar zijn alleen aansprakelijk voor de schulden, waardoor de ge
failleerde persoonlijk verbonden is. 

De bepalingen in deze wet vervat omtrent handelingen door de 
schuldenaar verricht, zijn, bij faillissement van een in gemeenschap 
gehuwde echtgenoot, die beheerder is van die gemeenschap, toepasse
lijk op de handelingen waardoor de gemeenschap wettig verbonden 
is, onverschillig wie der echtgenoten deze verrichtte. 

Artikel III 

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt gewijzigd 
als volgt: 

1. In het eerste lid van artikel 4', 9°, worden de woorden: „wer
kelijk verblijf" vervangen door „woonplaats" en de woorden „der 
woonplaats van den man" door: „van die woonplaats". 

Het vierde en vijfde lid van artikel 4, 9°, vervallen. 

2. Het opschrift van de tweede afdeling A van de tweede titel 
van het tweede boek wordt gelezen: 

Van executoriaal beslag onder derden in zaken betreffende onder
houd en uitkering voor de huishouding. 

3. Artikel 479/> wordt vanaf de woorden „op loon" gelezen als 
volgt: alsmede het beslag tot verhaal van een uitkering krachtens 
artikel 166 van het Burgerlijk Wetboek door de man aan de vrouw 
verschuldigd, worden, indien de beslagen gelegd worden op loon of 
andere periodieke uitkeringen, welke de geëxecuteerde van een derde 
te vorderen mocht hebben, gelegd en vervolgd op de wijze en met 
de gevolgen in de vorige afdeling bepaald, voor zover daarvan in 
deze afdeling niet is afgeweken. 

4. Het opschrift van de eerste afdeling A van de vijfde titel van 
het tweede boek wordt gelezen: 

Lijfsdwang in zaken betreffende onderhoud en uitkering voor de 
huishouding. 

5. In het eerste lid van artikel 598a wordt vóór „zijn" ingevoegd: 
alsmede beschikkingen, waarbij een uitkering, krachtens artikel 166 
van het Burgerlijk Wetboek door de man aan de vrouw verschuldigd, 
is bevolen, 
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6. In de artikelen 598e en 598/ vervallen de woorden: aan onder
houd 

7. In artikel 611, laatste lid, vervallen de woorden: betreffende 
onderhoud 

8. Het opschrift van de tweede afdeling van de zesde titel van 
het derde boek wordt gelezen: 

Van verzoeken van echtgenoten. 

9. Artikel 798 wordt gelezen: 

De echtgenoot die de beslissing van de rechter wil inroepen krach
tens de zesde, zevende of achtste titel van het eerste boek van het 
Burgerlijk Wetboek, moet dit doen bij verzoekschrift. 

Bevoegd is de rechter van de gemeenschappelijke woonplaats 
der echtgenoten of, bij gebreke daarvan, van de woonplaats van de 
echtgenoot tegen wie het verzoek gericht is en indien deze buitens
lands woont, van de woonplaats van de verzoeker. 

De rechter beslist na verhoor of behoorlijke oproeping van 
beide partijen. 

Hij kan, alvorens te beslissen, de bloed en aanverwanten der 
partijen, alsmede getuigen horen. 

Het onderzoek geschiedt in raadkamer. 
Hoger beroep kan worden ingesteld binnen veertien dagen na de 

beslissing. 

10. Artikel 799 wordt gelezen: 

De vrouw kan geen verzoek aan de rechtbank krachtens arti
kel 180a van het Burgerlijk Wetboek doen dan na autorisatie van de 
president der rechtbank. De artikelen 805, 806 en 808 tot en met 
808/ zijn van overeenkomstige toepassing. 

11. Artikel 800 vervalt. 

12. De aanhef van artikel 808 wordt gelezen: 

De maatregelen, welke de vrouw mag in het werk stellen om te 
voorkomen dat de goederen worden weggemaakt en verspild, zijn 

Artikel IV 

1. In de wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad no. 22) op de invor
dering van 's Rijks directe belastingen, wordt achter artikel 6 een 
nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 6a 

De zaken, behorende tot enige gemeenschap van goederen tussen 
echtgenoten, zijn aansprakelijk voor de belastingen, door een der 
echtgenoten verschuldigd. 

2. Artikel 10, tweede lid, van de wet van 25 Mei 1880 (Staatsblad 
no. 88) tot instelling van een Rijkspostspaarbank wordt gelezen: 

Gehuwde vrouwen kunnen steeds spaarbankboekjes op haar naam 
bekomen en daarop inlagen doen. Terugbetaling van hetgeen op haar 
naam op een spaarbankboekje verschuldigd is, geschiedt aan haar, 
met uitsluiting van haar echtgenoten. 

3. De aanhef van de laatste zin van artikel 15, eerste lid, der 
Grootboekwet (Staatsblad 1913, no. 123) wordt gelezen: Minder
jarigen, zelfs 

De aanhef van artikel 16 der Grootboekwet wordt gelezen: Minder
jarigen, die 

4. Het vierde lid van artikel 56 van de Ziektewet (Staatsblad 1913 
no. 204) wordt gelezen: 

De gehuwde vrouw kan over het in deze wet geregelde kraamgeld 
beschikken. 

Het vijfde lid van dat artikel vervalt. 

5. Het tweede lid van artikel 70 van de Invaliditeitswet (Staats
blad 1913 no. 205) vervalt. 

6. Artikel 5, vijfde lid, der Handelsregisterwet 1918 (Staatsblad 
no. 493) wordt gelezen: 

Behoort de zaak aan een gehuwde vrouw, dan wordt opgegeven, 
of de bij artikel 176, eerste lid, onder 3°, van het burgerlijk wetboek 
bedoelde bewilliging, hetzij door de man, hetzij door de rechter, is 
verleend, en zo ja, de tijd en de wijze, waarop zulks is geschied. 

! Op intrekking der bewilliging overeenkomstig de wet kan de man 
I zich tegenover derden, die te goeder trouw verklaren dat die intrek

king hun onbekend was, niet beroepen zolang de intrekking niet 
: voor inschrijving in het handelsregister is opgegeven. 

7. Het derde lid van artikel 10 van de Ouderdomswet 1919 
(Staatsblad no. 628) vervalt. 

Het vierde lid van dat artikel wordt derde lid. 

8. Artikel 10 der wet op de Coöperatieve Verenigingen 1925 
I (Staatsblad no. 204) wordt gelezen: 

De vrouw verbindt haar man voor alle verplichtingen, welke voort
vloeien uit de toetreding als lid tot een coöperatieve vereniging, die 
geen andere stoffelijke belangen beoogt dan het verkrijgbaar stellen 

I van gewone en dagelijkse behoeften van de huishouding, behoudens 
het geval waarin de man niet langer verbonden is voor handelingen 

I en verbintenissen door de vrouw te dier zake aangegaan. 

9. Het tweede lid van artikel 73 van de Kinderbijslagwet (Staats
clad 1939 no. 806) vervalt. 

De leden 3, 4 en 5 van dat artikel worden leden 2, 3 en 4, terwijl 
i in het nieuwe vierde lid in plaats van „het derde en vierde lid" ge
i lezen wordt: het tweede en derde lid 

10. In artikel 12 van de wet van 2 Juni 1949, houdende voor
zieningen betreffende het opmaken van akten van overlijden van 
vermisten (Staatsblad 1949, no. J 227) wordt in plaats van „machti
ging als bedoeld in de artikelen 169 en 180" gelezen: een voorziening 
als bedoeld in artikel 180, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel V 

Overgangs en slotbepalingen 

1. De rechten van echtelieden, vóór de inwerkingtreding dezer 
wet gehuwd, worden, doch alleen voor het vervolg, geregeld door 
de bepalingen dezer wet. 

2. Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen 
tijdstip. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en 
Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de 
hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie, 
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MEMORIE VAN TOELICHTING 

Algemeen 

1. De bestaande wet beschouwt de gehuwde vrouw als in beginsel 
handelingsonbekwaam, stelt haar voor het verrichten van rechtshande
lingen afhankelijk van de machtiging van haar man. Dit beginsel 
van handelingsonbekwaamheid is niet in overeenstemming met de 
waarde, die de huidige tijd toekent aan de persoonlijkheid van de 
vrouw en moet voor het tegendeel plaats maken. De gehuwde vrouw 
moet in het algemeen bekwaam worden tot het verrichten van rechts
handelingen. Al die voorschriften der wet, welke voor de geldigheid 
van rechtshandelingen van een gehuwde vrouw, proceshandelingen 
daaronder begrepen, de machtiging van haar man onmisbaar maken, 
moeten dus vervallen. 


