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1. Nadat in 1838, met de vervanging van de Code Civil 
door hel Burgerlijk Wetboek, de mogelijkheid van adoptie in 
het hier te lande geldende recht was afgesloten, heeft het 
ongeveer een eeuw geduurd voordat de wenselijkheid van een 
wettelijke regeling voor de aanneming van kinderen weder aan 
de orde werd gesteld. C. Asser oordeelde in 1839, dat geen 
menselijke inrichting betrekkingen kan scheppen, die niet op 
de natuur gegrond zijn en dat adoptie strijdig was met onze 
landaard (Vergelijking paragraaf 234). De Commissie tot her
ziening van hel Burgerlijk Wetboek, die in 1886 haar rapport 
heeft uitgebracht, wijdde niet één enkel woord aan de al of 
niet wenselijkheid van adoptie. 

In paragraaf 14 van haar in 1938 uitgebrachte voorlopig 
verslag over het ontwerp tot herziening van het kinderrecht, 
dat tot de wet van 10 Juli 1947 (Stb. H 232) heeft geleid, 
vermeldde de vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht uit 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, dat in haar midden de 
vraag was gerezen, of van de gelegenheid, die dit ontwerp 
bood, gebruik diende te worden gemaakt om de mogelijkheid 
van adoptie in de wet op te nemen. Zij vroeg naar de ziens
wijze van de Regering hieromtrent. In de kort voor de oorlog 
verschenen memorie van antwoord verklaarde de toenmalige 
Minister van Justitie van opneming van een dergelijk voorstel 
aanmerkelijke vertraging in de verdere behandeling van het 
aanhangige ontwerp van wet te vrezen en voorts, dat het denk
beeld van een wettelijke regeling der adoptie zijn instemming 
niet had. Wel was hij bereid op enkele punten de positie van 
de pleegouders nog iets te versterken. 

In de bezettingstijd bleef de openbare gedachtenwisseling 
over dit onderwerp rusten. Na de bevrijding werd zij heropend, 
mede onder de indruk van de moeilijkheden, die bij de regeling 
van de voogdij over de vele, merendeels Joodse, oorlogspleeg
kinderen rezen. Tot een ernstige bestudering van het vraag
stuk werd krachtig bijgedragen door het in 1946 verschenen 
proefschrift van Dr. H. P. Cloeck onder de, ook voor de 
verdere discussie, kenmerkende titel van „Adoptie als vraagstuk 
van kinderbescherming". l ) Voorts zij hier vermeld de op
richting van de Nederlandse Vereniging van Pleegouders, die 
als belangrijke doelstelling heeft de bevordering van een wette
lijke regeling van de adoptie. 

Ook in de Staten-Generaal kwam het vraagstuk weder ter 

') Van de verdere literatuur worden hier genoemd : Het vraagstuk 
der adoptie, inleidingen van Dr. H. P. Cloeck, Mr. M. Fentener van 
Vlissingen—Hugenholtz en Mr. J. Overwater voor de F.I.O.M., 1946; 
Rapport over adoptie, uitgebracht aan het Katholiek Verbond voor 
Kinderbescherming door de Commissie-Petit, gepubliceerd in Mozaiek, 
Juni 1952; Adoptie, door Mr. W. H. Ariëns, Mozaiek Febr. 1951; 
Sociale en juridische aspecten van de adoptie, door Mr. B. W. van 
Houten. De Koepel 1951 no. 12, 1952 no. 1; Rapport inzake een wette
lijke regeling van het aannemen van kinderen, uitgebracht door de Com-
missie-Overwater, ingesteld door de F.I.O.M., Nov. 1952; Verslag van 
de jaarvergadering 1952 van de F.I.O.M. ;■> Naamsverandering van pleeg
kinderen, door Mr. J. W. Knottenbelt, Tijdschrift voor Maatschappelijk 
Werk. 5 Maart 1953; Praeadviezen over hér adoptievraagstuk, door Prof. 
Mr. Ch. J. J. M. Petit en Mr. H. M. L. H. Sark, Annalen van het 
I hijmgenootschap. April 1953; Moet adoptie in ons recht worden toe
gelaten?, door Mr. M. Fentener van Vlissingen—Hugenholtz, W.P.N.R. 
4305 (25 Juli 1953); Het nieuwe B.W. Wettelijke regeling der adoptie, 
door Mr. 1. van Creveld, W.P.N.R. 4310 (29 Aug. 1953); Rapport over 
de wenselijkheid en mogelijkheid van een wettelijke regeling van het 

sprake. Dit geschiedde bij de verdere behandeling van boven
genoemd ontwerp tol herziening van het kinderrecht en ver
volgens bij vrijwel iedere begroting voor het Departement van 
Justitie. De toenmalige ambtsvoorgangers van de ondergete
kende stelden zich echter op het standpunt, dat het vraagstuk 
nog te weinig bestudeerd was en de voorbereiding nog te 
gering om op de van verschillende zijden gedane suggestie tot 
wettelijke regeling in te gaan. De vorige Minister van Justitie 
aanvaardde in 1952 dan ook gaarne het voorstel van de 
Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder en haar 
Kind (F.I.O.M.), de wenselijkheid van adoptie door een harer
zijds veelzijdig samen te stellen commissie te doen onderzoeken. 
Deze commissie heeft nog aan het einde van hetzelfde jaar 
haar rapport aan de F.I.O.M. kunnen uitbrengen, hetwelk door 
de Federatie werd gepubliceerd en aan de ondergetekende 
aangeboden. 

Mede naar aanleiding van dit rapport, welks grondgedachten 
hem aanvaardbaar voorkwamen, heeft de ondergetekende onder 
no. 48 van de vierde reeks vraagpunten betreffende het nieuwe 
Burgerlijk Wetboek aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
(zitting 1952—1953 — 2846, no. 6) de vraag voorgelegd „Moet 
adoptie in on; recht worden toegelaten?" en daarbij als zijn voor
lopig antwoord gesteld: „Adoptie in beperkte vorm en met de 
nodige waarborgen omkleed, verdient overweging." Niet alleen 
is deze conclusie door de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
zonder hoofdelijke stemming aanvaard: zelfs was van verschil
lende zijden de term „verdient overweging" te zwak genoemd, 
waarop de tijdelijk Raadadviseur voor een nieuw Burgerlijk 
Wetboek had medegedeeld, nu daartegen in de Kamer geen ver
zet was gerezen, inderdaad voornemens te zijn een regeling van 
de adoptie in zijn ontwerp op te nemen. 

2. De ondergetekende acht het raadzaam, dat het ontwerp 
van een zodanige regeling reeds thans wordt ingediend, zij 
het ook dat het, wat de hoofdzaak betreft, berust op hetgeen 
Prof. Meijers als een onderdeel van het nieuwe Burgerlijke 
Wetboek heeft ontworpen. 

Het betreft hier een voor Nederland geheel nieuw instituut. 
Het zal een plaats moeten vinden in het kinderrecht, dat bij de 
wet van 1947 grondig is herzien en deswege nagenoeg onge
wijzigd in het ontwerp voor het nieuwe Burgerlijk Wetboek zal 

adopteren van kinderen in Nederland, uitgebracht door een commissie, 
ingesteld door de Nederlandse Vereniging van Pleegouders, Juli 1953; 
Verslag van de vergadering dier vereniging op 12 Sept. 1953 in haar 
mededelingen van Oct. 1953; Adoptie, Ontstaan en bestaan van pleeg
gezinnen, door Mr. A. Stempels, 1953; bijdragen van Mr. A. Stempels, 
iv"r. M. B. van ue Werk, L. J. de Groot e.a. in het maandblad De Be
volkingsboekhouding, Maart 1954; Adoptie, door Mr. W. P. C, Knuttel. 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 21 Juni 1954; L'adoption dansles 
législations moderncs, onder leiding van M. Ancel. Parijs, 1943; L'adop
tion en droit comparé, door P. Mahillon, Revue de Droit international et 
de Droit comparé, deel 28 p. 65 v.. Brussel 1951; Child adoption in the 
modern world. door 'M. Kornitzer. London. 1952; L'adoption et de tutelle 
officieuse, door G. Auvray, Brussel 1949; Speciaal nummer over adoptie 
van het Franse tijdschrift voor kinderbescherming Sauvegarde, 1951, no. 5: 
idem van het Amerikaanse tijdschrift Social Casework, 1951 no. 4; 
Some points of English and forcign adoption law, door R. S. Addis, 
International and Comparative Law Quarterly, Juli 1953; Final report 
of a joint UN/WHO meeting of experts in the mental-health aspects 
of adoption, Genève Sept. 1953; Study on Adoption of Children, United 
Nations Department of Social Affairs, 1953. 
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worden overgenomen. Van vele zijden is de wenselijkheid der 
adoptiemogelijkheid en van spoedige invoering daarvan bepleit. 
Ook zij die de wenselijkheid en noodzakelijkheid van adoptie als 
wettelijke instelling niet kunnen onderschrijven, hebben zich 
over het algemeen, uiteraard onder voorbehoud van dat stand
punt, verenigd met de grondslagen, die in het rapport aan de 
F.l.O.M. zijn aangegeven en waarop ook het onderhavige ont
werp is gebouwd. Zou de regeling der adoptiemogelijkheid op 
de totstandkoming en invoering van het nieuwe wetboek moeten 
wachten, dan zouden daarmede onvermijdelijk nog verscheidene 
jaren gemoeid zijn. 

3. Verreweg de meeste landen kennen adoptie als wettelijke 
instelling.-) Een uiteenzetting, te dezer plaatse, hoe zij in het 
buitenland is geregeld, zou echter te ver voeren. Niet alleen 
lopen de verschillende regelingen op de meest fundamentele 
punten sterk uiteen — er zijn landen, waar adoptie alleen van 
minderjarigen, andere waar zij uitsluitend van meerderjarigen 
toegelaten is —, doch zij zouden ook voor elk land afzonder
lijk tegen de achtergrond van de daar heersende zeden en ge
woonten en in het kader van zijn algemeen systeem van wet
geving op het gebied van familie- en erfrecht moeten worden 
bezien. De adoptie, gelijk deze in het begin van de negentiende 
eeuw in Frankrijk en in enkele landen, die dit Franse voorbeeld 
gevolgd hadden, in de wet voorkwam, was een instelling in het 

') Frankrijk. C.C. 343 v. (adoption) en 368 v. (légitimation adoptive). 
beide vernieuwd door wetten van 29-7-1939 en 8-8-1941. 

België. C.C. 343 v. (wet van 22-3-1940). 
Duitsland. B.G.B. 1741 v. Voorts: 1. „Gesetz iiber die Aendcrung 

und F.rganzung familicnrcchtlicher Vorschriften" van 12-4-1938 (R.G.BI. I, 
p. 380), par. 12 v. 2. „Verordnung zur Durchführung des Gcsetzcs vom 
12-4-1938", van 23-4-1938, par. 6 en 7. 3. „Verordnung über die 
Annahmc an Kindcs Statt" van 12-3-1948 (V.O.B1. Bz. p. 71). 4. Gesetz 
übcr die Vermittlung der Annahme an Kindes Statt van 13-4-1939 
(R.G.B1. I, p. 795). 

Zwitserland. Z.G.B. 264 v. 
Griekenland. Z.G.B. 1568 v. (Das Zivilgesetzbuch von Griechenland, 

mit dem Einführungsgesetz, Berlin 1951). 
Italië. C.C. 291 v. 
Spanje. Hoofdregeling: C.C. 173 v. Voorts bestaat nog een speciale 

regeling alleen voor kinderen, bedeeld in vondclingcntehuizen en andere 
instellingen van weldadigheid, in de wet van 17-10-1941. Zij is te vinden 
in Lcyes Civiles de Espana, ed. Instituto Editorial Reus. Madrid, op 
p. 463 v. van de druk van 1949. 

Engeland. Hoofdregelina: Adoption Act. 1950 (14 Geo. 6 c. 26 van 
28-7-1950). Zij is te vinden in: 

1. Halsbury's Statutes of England, deel 29 (2e druk 1951) p. 466 v. 
2. „The Adoption Act 1950" by S. Seuffcrt, London 1951. Deze wet 
heeft geen nieuw recht geschapen, maar heeft slechts in c<?n wet samen
gevat de nog naast elkaar bestaande oudere regelingen, vooral: 1. Adop
tion of Children Act 1926 (c. 29); 2. Adoption of Children Act 1939 
(c. 27); 3. Adoption of Children Act 1949 (c. 98). Deze drie wetten zijn 
dus grotendeels afgeschaft door de A.A. 1950. Van de Adoption Act 1949 
(12, 13 en 14 Geo. 6 c. 98 van 16-12-1949") is artikel 13 nog in werking 
gelaten door de A.A. 1950 (zie seclion 46 van deze laatste wet en de 
..Fourth Schedule" waarheen dit sect. 46 verwijst). Dit sect. 13 van de 
A.A. 1949 is te vinden in Halsbury's Statutes of England, deel 28 
(2e druk 1951) p. 775. 

Republiek Ierland (Eire). Adoption Act 1952 van 13-12-1952, Iers 
Staatsblad 1952 no. 25. Ook te vinden in Buitenlandse Rechtstijdingen 
1953 no. 5 (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Brussel) p. 31 v. 

Noord Ierland (Ulster). Adoption of Children Act 1950 (13 en 14 
Geo. 6 c. 6) van 14-2-1950. Uitgegeven door H.M.'s Stalionery Office 1950. 

Denemarken. Wet van 26-3-1923 no. 87 betreffende adoptie. Franse 
vertaling in Documentation Juridique Etrangère (Brussel) 1953 no. 2 
p. 51 v. 

Zweden. Wet van 14-6-1917 betreffende adoptie. Duitse vertaling in 
..Die Zivilgcsctze der Gegenwart", Band X, Abteilung I, Lieferung 4a 
(1939) p. 93 v. 

Hongarije. Wet no. IV van 1952 op het huwelijk, de familie en de 
voogdij (Hongaars staatsblad no. 48 van 6-6-1952) hoofdstuk VI (art. 
46 v.), ,,de l'adoption". Franse vertaling in Textes Lcgislatifs Etrangers 
1953 no. 3 p. 48 (Brussel). 

Bulgarije. Wet op de personen en de familie van 1949 (Bulgaars 
staatsblad 9-8-1949), zoals dcee is gewijzigd door Ukasen no. 56/1951 
en no. 43/1953. Franse vertaling (wijzigingen inbegrepen) in Documen
tation Juridique Etrangère (Brussel) 1953 no. 2 p. 21 v. 

Roemenië. Decreet no. 182 van 1951. Franse vertaling in Textes 
Lcgislatifs Etrangers (Brussel) 1952 no. 1 p. 125 v. 

Nieuw-Guinea. De artikelen 5-15 van de bepalingen betreffende het 
burgerlijk en handelsrecht van de Chinezen (lnd. Stb. 1917 no. 129 en 
1924 no. 557). 

belang van de adoptanlcn, die maatregelen namen om ccn uit
stervend geslacht in stand te houden; het belang van de ge-
adopteerden werd als een bijkomstig voordeel aangemerkt. Het 
was mede aan de persoonlijke invloed van de toen kinderloze 
Napoleon toe te schrijven, dat in de Code, welks oorspronkelijk 
ontwerp adoptie niet kende, deze instelling werd opgenomen. 
Thans wordt in de meeste landen adoptie met geheel andere 
argumenten verdedigd. Men verlangt adoptie als een maat
regel in het belang van een kind, dat bescherming behoeft. Gelet 
op dit uitgangspunt, dat voor een eventuele regeling hier te 
lande eenstemmig is aanvaard, zou moeten worden uiteengezet 
hoe de adoptiemogelijkheid zich verhoudt tot de in de ver
schillende landen geldende stelsels van kinderbescherming. 

Hiertoe is te minder aanleiding nu deze stelsels sterk uiteen 
lopen en het Nederlandse recht sedert het begin van deze eeuw 
op dit gebied een geheel eigen, ver voortgeschreden ontwikke
ling heeft doorgemaakt. Zelfs kan worden gezegd, dat bij de 
hier te lande bereikte differentiatie van kinderbeschermings
maatregelen, waarin reeds bijzondere aandacht is gewijd aan 
kinderen die bij pleegouders worden grootgebracht, tot op grote 
hoogte wordt benaderd wat in menig ander land slechts door 
adoptie kan worden bereikt. Dit is ook, naar het de onderge
tekende voorkomt, een der oorzaken, waardoor de drang naar 
een wettelijke adoptiemogelijkheid zich pas in de laatste de
cennia heeft geopenbaard. Intussen is het aantal pleegkinderen 
veel groter geworden. Dit is ten dele een gevolg van wettelijke 
maatregelen als ontzetting en ontheffing, gedeeltelijk van het 
onderbrengen in ons land van kinderen uit het buitenland na de 
eerste wereldoorlog, gedeeltelijk ook van het in de laatste 
wereldoorlog toevertrouwen van kinderen aan vreemden door 
ouders, die daarna zijn omgekomen. 

4. Hoever kan onder de bestaande wet voor een pleegkind de 
positie worden benaderd, welke adoptie hem zou kunnen waar
borgen? 

Het uiterste, dat thans kan worden bereikt, is dat een der 
pleegouders tot voogd en de andere tot toeziende voogd wordt 
benoemd en de Kroon toestemming geeft de geslachtsnaam van 
het kind in die van de pleegvader te veranderen. Inderdaad 
wordt hiermede voor het pleegkind in het dagelijks leven jegens 
de buitenwereld vrijwel de positie van een eigen kind der pleeg
ouders verkregen. Doch wat blijft, is — daargelaten het ver
schil in de rechtspositie van het pleegkind op bijzondere punten, 
zoals met betrekking tot alimentatie, vererving, eventueel ook 
nationaliteit — de onzekerheid, doordat de eigen ouders het 
ook na jarenlang verblijf in het milieu van het pleeggezin 
kunnen terugvorderen. 

Weliswaar zal de terugvordering geenszins onder alle om
standigheden slagen. Zijn de ouders nog met het gezag bekleed, 
dan bedreigt artikel 374c, onder 5°, of 419, onder 8°, van het 
Burgerlijk Wetboek hen met ontzetting van het gezag, wanneer 
kan worden aangetoond, dat er gegronde vrees bestaat voor 
verwaarlozing van de belangen van het kind, doordat zij het 
terugeisen of terugnemen van de pleegouders, die de verzorging 
en opvoeding op zich hebben genomen. Indien, zoals hiervoren 
werd verondersteld, de voogdij reeds aan een der pleegouders 
is opgedragen, zal een poging van de ouders tot verkrijging of 
herkrijging van het gezag menigmaal tot mislukking zijn ge
doemd. Zijn de ouders van het gezag ontheven of ontzet, dan 
kan herstel slechts worden verleend, indien de rechter over
tuigd is, dat het kind hun wederom mag worden toevertrouwd 
(artikelen 374k en 425). In een aantal andere gevallen moeten 
de ouders zich kunnen beroepen op een verandering in de om
standigheden, aangezien inwilliging van hun verzoek alleen 
mag geschieden op grond van omstandigheden, waarmede de 
rechter geen rekening heeft kunnen houden, toen hij de beslis
sing gaf. welke tot de opdracht van de voogdij aan de pleeg
ouders heeft geleid (zie de artikelen 2616, 285, 301c en 3046). 
In weer andere gevallen stelt de wet inwilliging van het verzoek 
tot regel, zij het ook met dien verstande dat hiertoe niet mag 
worden overgegaan, als gegronde vrees bestaat, dat bij inwilli
ging de belangen van het kind zouden worden verwaarloosd 
(artikelen 332, tweede lid, 380, vijfde lid, 382, tweede lid, 391, 
tweede lid). 
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De hiervoren genoemde, meer of minder ver gaande be
perkingen nemen inlnssen niet weg, dat rechtens te allen tijde 
een min of meer grote kans blijft bestaan, dat het kind het 
pleeggezin weder moet verlaten. Ook in gevallen, waarin ver
wezenlijking van deze kans, gelet op de omstandigheden in het 
licht van die beperkende bepalingen, redelijkerwijs is uitge
sloten te achten, onderhoudt zij in het pleeggezin een voort
durende onrust, die psychologisch niet valt weg te redeneren en 
nieuw voedsel ontvangt van elke poging, die van de zijde van 
de ouders mocht worden ondernomen, hoe kansloos zij in de 
ogen van een deskundig raadsman moge zijn; om niet te spre
ken van de gelegenheid tot chantage, die zij geredelijk biedt. 
De onzekerheid bezwaart èn het kind èn de pleegouders; ook 
als het kind daarvan nog geen weet heeft, treft hem de onrust, 
waarin de pleegouders leven. Van adoptie wordt dan ook in 
de eerste plaats zekerheid verwacht. 

5. Adoptie kan deze zekerheid geven, mits zij onherroepe
lijk is. Juist de onherroepelijkheid is begrijperlijkerwijs het 
kernpunt van de discussies tussen voor- en tegenstanders van 
wettelijke adoptie. Ook de ondergetekende acht de onherroepe
lijkheid het belangrijkste clement, ja, hij kan zich nauwelijks 
voorstellen welke betekenis een wettelijke regeling der adoptie 
voor Nederland zou hebben, als dit element zou ontbreken. 

Wordt in ons kinderrecht de mogelijkheid van onherroepe
lijke adoptie aanvaard, dan dient zij aan strenge eisen te 
worden gebonden. 

Voorop staat, dat de adoptie in het kennelijk belang van het 
kind moet zijn. Hierbij dient niet alleen te worden gelet op de 
positie, die het kind door de adoptie verkrijgt, maar ook, en 
niet minder, op hetgeen het kind verliest. Dit is in de eerste 
plaats de aanspraak op verzorging en opvoeding door de eigen, 
natuurlijke, ouders. Verzorging en opvoeding door de eigen 
ouders is in beginsel boven elke andere verkieselijk, ook in 
gevallen waarin de materiële omstandigheden, die de ouders 
ooit zouden kunnen bieden, kennelijk verre ten achter blijven 
bij die. welke het kind in het pleegoudermilieu geniet. Ander
zijds hebben de ouders niet alleen de plicht maar ook het recht 
hun kinderen zelf te verzorgen en op te voeden. Weliswaar 
kan — sinds 1905 — hun dit recht worden ontnomen, doch 
slechts door de rechter en alleen op een der in de wet om
schreven gronden, die alle uitgaan van de gedachte dat het 
belang van het kind de ontneming van dat recht gebiedt, ter
wijl het streven erop gericht moet zijn herstel, waar mogelijk, 
te bevorderen. 

In het vermelde hoofdvereiste ligt dan ook besloten, dat 
van toewijzing van een adoptieverzoek slechts sprake kan zijn, 
als de eigen ouders kennelijk niet in staat of niel bereid zijn 
het kind te verzorgen en op te voeden. Hierbij sluit zich aan 
de in het ontworpen artikel 344A, onder /, van het Burgerlijk 
Wetboek implicite gestelde voorwaarde, dat het gezag niet bij 
een der ouders is. Doch mede ligt daarin besloten, dat de 
ouders ook in de toekomst niet in staat of niet bereid zullen 
zijn het kind groot te brengen. M.a.w., de vraag of het kind 
van zijn ouders of een hunner als verzorgers en opvoeders nog 
iets te verwachten heeft, moet redelijkerwijs ontkennend be
antwoord zijn, wil toewijzing van het verzoek tot het uitspreken 
van adoptie overwogen kunnen worden. 

In de tweede plaats dient het milieu, waarin het kind wordt 
grootgebracht, aan zodanige eisen te voldoen, dat het zoveel 
mogelijk gelijkwaardig is aan een goed ouderlijk milieu. Hier
omtrent kunnen in de wet bepaalde algemene voorwaarden 
worden gesteld, al spreekt het vanzelf dat er naast die voor
waarden nog vele andere criteria zijn, die de verzoekers in 
het algemeen en voor dit kind in het bijzonder als geschikte 
of minder geschikte pleegouders qualificcren, doch die in de 
wet moeilijk kunnen worden geconcretiseerd. Onder de algemene 
voorwaarden, die uit voormelden hoofde in de wet kunnen en 
moeten worden gesteld, rekent de ondergetekende allereerst, 
dat het kind is opgenomen door een echtpaar; aangezien het 
gevolg van adoptie is, dat tussen adoptant en kind dezelfde 
rechtsverhouding ontstaat als tussen een ouder en zijn wettig 
kind, zou het bovendien een doorbreking van de beginselen 

van ons familierecht zijn, wanneer een kind slechts één wettige 
ouder zou hebben. Voorts volgt daaruit het vereiste, dat het 
huwelijk der pleegouders reeds een aantal jaren bestaat en het 
kind al geruime tijd door hen tezamen is verzorgd en opgevoed, 
zodat wezenlijke bestendigheid van milieu mag worden ver
wacht. Daartoe behoort ook de voorwaarde, dat er geen al te 
gering of te groot leeftijdsverschil tussen hel kind en ieder der 
echtgenoten is. Verder zal volgens het ontwerp voorwaarde 
zijn, dat al eerder, nl. vóór het verzoek, de voogdij aan een 
der pleegouders is toevertrouwd, hetgeen veelal betekent dat 
ook toen reeds een onderzoek is ingesteld, dat zij met gunstig 
gevolg hebben doorstaan. 

Tot de in het ontwerp opgesomde voorwaarden behoort niet, 
dal de pleegouders kinderloos zijn; wanneer bijna alle buiten
landse wetgevingen — met uitzondering van Engeland en Ier
land — dit vereiste stellen, dan onderstreept dit slechts opnieuw 
het halfslachtige karakter dat de adoptie in die landen heeft; 
het belang van de adoptanten om hun geslacht te doen voort
leven blijkt nog steeds mede uitgangspunt te zijn. Laat men 
allereerst het belang van het kind gelden, dan kan integendeel 
de aanwezigheid van een ander kind in het gezin, eigen kind 
of pleegkind, te verkiezen zijn omdat de positie van enig kind 
ernstige nadelen heeft. 

6. De onherroepelijke adoptie is een bezegeling van de 
duurzame binding tussen kind en pleegouders en van het duur
zaam ontbreken van een maatschappelijke band tussen het kind 
en de eigen ouders. Hetzelfde geldt met betrekking tot die, 
welke het kind normaliter door de ouders met de overige 
familieleden verbindt. De consequentie der adoptie is dan ook 
in de voorgestelde regeling, enerzijds dat het kind de staat van 
wettig kind der adoptanten verkrijgt jegens een ieder, ook 
jegens hun bloed- en aanverwanten; anderzijds dat burgerlijke 
betrekkingen, die volgens de wet met de ouders en bloed- en 
aanverwanten in de opgaande en zijlinie bestonden, ophouden. 
Op geen punt als op dat van de wettelijke gevolgen der adoptie 
bestaat in de verschillende wetgevingen een zo bonte ver
scheidenheid, samenhangende met de gedachtengang waaruit de 
instelling aldaar is voortgekomen. Ongeveer dezelfde regeling 
als hier wordt voorgesteld treft men in Engeland en Terland aan. 

De meeste rechtsgevolgen van de verkrijging van de staat 
van wettig kind der adoptanten vloeien zonder meer uit de wet 
voort; zo de vervanging der voogdij door ouderlijke macht 
van de adoptief-ouders, de verkrijging van de geslachtsnaam 
van de adoptief-vader, het recht op en de plicht tot alimentatie 
in de verhouding tot de pleegouders en de adoptief-verwanten 
in de opgaande linie; die op het stuk van het erfrecht, ook ten 
opzichte van de adoptief-verwanten; die met betrekking tot de 
successiebelasting, enz. Een afzonderlijk ontwerp tot wijziging 
van de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
ter bevordering van de gezinseenheid op dit stuk, wordt door 
de ondergetekende voorbereid. 

7. Invoering van de mogelijkheid van adoptie als een verdere 
uitbouw van de kinderbescherming betekent verwerping van 
de in het buitenland soms nog overheersende overeenkomst-
gedachte, zodat het beslissende woord wordt gesproken van 
de zijde van de Overheid, en wel door de rechter, aangezien 
deze beslissing eerst en vooral inhoudt, dat van de mogelijkheid 
van herstel der ouders in het gezag definitief moet worden 
afgezien. 

Al verwerpt men de overeenkomstgedachte, dit neemt niet 
weg dat de ouders zoveel mogelijk moeten worden gehoord en 
hun tegen de toewijzing van het adoptieverzoek der pleegouders, 
wanneer zij zich hiermede niet kunnen verenigen, de rechts
middelen toekomen, die ons procesrecht in den regel verleent. 

De voorgestelde regeling legt op de rechter een zware, uiterst 
verantwoordelijke taak, al meent de ondergetekende dat het 
dragen van deze verantwoordelijkheid iets gemakkelijker wordt 
gemaakt, doordat de beslissing volgens het ontwerp in zekere 
zin trapsgewijze tot stand komt. 

De voorwaarde, dat een der pleegouders op de dag van het 
verzoek tot adoptie reeds de voogd van het kind is, sluit im
mers in dat de rechter zich al eerder heeft bezonnen, of het 
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kind onder hel gezag van de ouders kan staan en, nadat hierop 
een ontkennend antwoord moest worden gegeven, op de vraag 
of het in het belang van het kind moest worden geacht het voor 
onbepaalde tijd, mogelijk voorgoed, aan een der verzoekers ter 
verzorging en opvoeding toe te vertrouwen. Beide oordelen 
zullen zijn voorafgegaan door een uitvoerig en deskundig onder
zoek, zoals dit op de basis der wet in de practijk van de kinder
bescherming is gegroeid; het tweede zal bovendien veelal zijn 
voorafgegaan door een voorlopige plaatsing in het pleeggezin, 
hetzij door de voogdijraad, aan wie het kind voorlopig was toe
vertrouwd, hetzij door de vereniging, die aanvankelijk met de 
voogdij was belast. 

Op het adoptierequest worden de ouders ten verhore opge
roepen, nadat de voogdijraad een onderzoek heeft ingesteld naar 
de juistheid van de daarin vermelde feitelijke gegevens, daarbij 
zo mogelijk met de ouders in contact is getreden en aan de 
rechter rapport heeft uitgebracht. Hun verhoor kan de rechter 
aanleiding geven lot enig uitstel, als hij de zaak niet voldoende 
voorbereid acht; ook een afwijzing van het verzoek, omdat hij 
de tijd voor een onherroepelijke adoptie nog niet gekomen acht, 
staat hem steeds vrij. De voorgestelde regeling schrijft hem dit 
zelfs voor, als de ouders verklaren zich tegen de toewijzing be
paaldelijk te verzetten. Doch verschijnen de ouders niet of zijn 
zij door gestoorde geeestvermogens niet in staat tot een wils
verklaring, dan kan de adoptie doorgang vinden. Voorts ont
houdt het ontwerp hun in twee gevallen de bevoegdheid tot 
verzet. Ten eerste, indien de ouder niet in burgerlijke betrek
kingen tot het kind staat; dit geldt voor de ouders van in bloed-
schande of overspel verwekte kinderen en voor de vader, die 
zijn onwettig kind niet heeft erkend. Het tweede geval is dat 
van de ouder, die van het gezag over zijn kind is ontzet. Boven
dien behoeft de afwijzing op grond van verzet van een ouder 
niet een weigering eens en voor al te zijn. Zij geeft hem echter 
voldoende tijd alsnog een poging tot verkrijging of herkrijging 
van het gezag te doen. Gaan twee jaren voorbij zonder verzoek 
van de ouders om zelf het gezag deelachtig te worden, of wordt 
dit afgewezen, dan behoeft volgens het ontwerp een herhaald 
adoptieverzoek der pleegouders niet weer op verzet van de 
ouders te stranden. Hebben de ouders het verzoek gedaan, maar 
zonder succes, dan kan toch het voor de beslissing daarop in
gestelde onderzoek hebben geleerd, dat de mogelijkheid van 
terugkeer bij de ouders in de toekomst geenszins als een hope
loze zaak mag worden beschouwd, zodat ook het herhaalde 
adoptieverzoek toch nog moet worden afgewezen. 

Wordt de adoptie uitgesproken, dan treedt zij pas in werking, 
nadat de ouders de voor hen openstaande gewone rechtsmidde
len hebben uitgeput of een daarvoor gestelde termijn ongebruikt 
hebben laten verstrijken. Ook de voogdijraad, die de rechter van 
advies heeft gediend, komt volgens het ontwerp recht van appèl 
toe. 

Verhoor van het kind is in het ontwerp alleen imperatief 
voorgeschreven, als het veertien jaar of ouder is. Dit voorschrift 
gaat er van uit, dat zeker op die leeftijd het kind door de pleeg
ouders over de bestaande verhouding volledig is ingelicht. 

8. De behandeling van het verzoek tot het uitspreken van 
adoptie door de rechtbank wordt volgens artikel II van het 
ontwerp voorafgegaan door een onderzoek, in te stellen door 
de voogdijraad. Hierbij zal deze zich natuurlijk allereerst in 
verbinding stellen met de verzoekers, de ouders, en de kinder
beschermingsinstellingen en andere voogdijraden, die met de 
belangen van het kind bemoeienis hebben gehad. Mocht de ver
blijfplaats van de ouders niet dadelijk bekend zijn of mochten 
zij buitenslands vertoeven, dan zal de raad toch alles in het 
werk moeten stellen om met hen in contact te komen. Hij zal 
zich ook langs andere wegen zo goed mogelijk moeten infor
meren over de persoon en het milieu van de verzoekers en de 
ouders, mede om hen wederzijds op de hoogte te brengen van 
omstandigheden, die van doorslaggevende betekenis voor de 
definitieve bepaling van hun standpunt kunnen zijn. De ouders 
moeten grondig kunnen overwegen of het verzoek in het belang 
van het kind is te achten. Ook de verzoekers moeten goed be
seffen wat zij doen. Gegevens over de levensloop der ouders 

kunnen de voogdijraad, eventueel met voorlichting door ge
specialiseerde deskundigen, brengen tol een oordeel over de 
aanleg van het kind. Het kan aanbeveling verdienen de slotsom 
van zodanig oordeel aan de verzoekers mede te delen; menig
maal zijn pleegouders te weinig bedacht op het gevaar, dat de 
opvoeding van een erfelijk belast kind later hun krachten te 
boven zal gaan. 

De voogdijraad maakt van de resultaten van zijn onderzoek 
een ter griffie in te dienen rapport op en dient later ter terecht
zitting mondeling van advies, alvorens de rechtbank tot de be
slissing op het verzoek overgaat. 

9. De ondergetekende is van mening dat vooral in de eerste 
tijd na de inwerkingtreding der wet, doch ook later, voor de 
beoordeling van de verzoeken en het nastreven van, zoveel 
mogelijk, één lijn in de adviezen van de voogdijraden en de be
slissingen der rechterlijke colleges, steun kan worden geboden 
door de Centrale Adoptieraad, in welks instelling artikel II van 
het ontwerp voorziet. 

Hij stelt zich als de vruchtbaarste werkwijze voor, dat de 
voogdijraad een exemplaar van zijn rapport onder mededeling 
van zijn aanvankelijk inzicht ter kennis van het centrale col
lege brengt. Dit college kan de zaak en het aanvankelijk ge
voelen van de voogdijraad vergelijken met de zaken, ontvangen 
uit de andere arrondissementen en de inzichten der andere 
voogdijraden, alsmede de reeds gevallen rechterlijke uitspraken 
in overeenkomstige zaken en het mede naar aanleiding daarvan 
gegroeide eigen inzicht in deze nieuwe materie. De Centrale 
Adoptieraad zendt zijn, eventueel na ruggespraak met de be
trokken voogdijraad gevormde, advies aan laatstgenoemde, die 
het tezamen met zijn rapport en de aanvullingen en opmer
kingen, waartoe het gevoelen van het centrale college hem aan
leiding mocht geven, ter griffie indient. Ook in zijn mondeling 
advies ter terechtzitting kan de voogdijraad eventueel nog nader 
motiveren, waarom hij van dat van het centrale college in casu 
meent te moeten afwijken. Het komt de ondergetekende voor, 
dat hiermede een verdere waarborg wordt gegeven voor des
kundige voorlichting van de rechter en een belangrijk hulp
middel in het streven naar eenheid van behandeling, met vol
ledige handhaving van de invloed die het persoonlijk contact 
van de adviserende voogdijraad en de beslissende rechters met 
de betrokken ouders en pleegouders en de eigenaardigheden van 
het concrete geval op de vorming van het eindoordeel des 
rechters moeten hebben. 

Wat de organisatie en de werkwijze van het centrale college 
betreft, zij overigens verwezen naar de toelichting bij het voor
gestelde artikel 969 van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering. 

10. Het ontwerp beperkt de mogelijkheid van adoptie tot 
pleegkinderen in eigenlijke zin, dus met uitsluiting van hen, die 
afstammen van de verzorgers of een hunner (stiefkinderen). 
Voor het overige laat het adoptie toe zowel van wettige als van 
onwettige — natuurlijke en overwonnen — kinderen. 

In de eerste plaats valt te denken aan kinderen van ongehuw
de moeders. Voorts aan kinderen, wier wettigheid door de echt
genoot of gewezen echtgenoot van de moeder met succes is 
ontkend. In beide rubrieken doet de mogelijkheid zich voor dat 
het kind door pleegouders is opgenomen, omdat de moeder 
het min of meer vrijwillig heeft afgestaan of omdat het haar 
wegens verwaarlozing moest worden ontnomen; wellicht ook 
is het kind door overlijden van de moeder alleen komen te 
staan. 

Wat wettige kinderen betreft, kunnen allereerst worden ge
noemd die welke formeel wettig zijn, doch niet zijn verwekt 
door de echtgenoot of gewezen echtgenoot, die de actie tot 
ontkenning van de wettigheid niet tijdig heeft ingesteld of 
daarin niet is geslaagd, doch voor het kind niet wil zorgen, 
terwijl aan de zijde van de moeder weder valt te denken aan 
afstand, verwaarlozing of overlijden. 

In de tweede plaats moeten hier worden genoemd de kin
deren, die inderdaad afstammen van de beide echtgenoten, die 
echter beide zijn ontheven of ontzet of van wie de bij scheiding 
niet met het gezag belaste ouder later daarvoor wegens gebrek 
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aan belangstelling, ongeschiktheid of slecht levensgedrag niet 
in aanmerking is gekomen, toen de aanvankelijk met het gezag 
belaste onder het kind wenste af te staan of wegens ongeschikt
heid of wangedrag mo^st afstaan. Men denke ook aan de mo
gelijkheid, dat na het overlijden van een der ouders de andere 
zich niet in staat voelde het kind verder groot te brengen. 

Ook adoptie van volle wezen is niet uitgesloten, al zal zij, 
naar de mening van de ondergetekende, niet licht in aanmer
king komen, omdat de onzekerheid als gevolg van de kans, dat 
herstel van de ouders in het gezag een einde aan het verblijf in 
het pleeggezin kan maken, zich hier uiteraard niet voordoet. 
Wel valt onder meer te denken aan gevallen, dat het kind nog 
tijdens het leven van de ouders of een hunner in het gezin en 
onder voogdij van de pleegouders is gekomen, of dat de ouders 
uitdrukkelijk de wens hebben te kennen gegeven, dat na hun 
overlijden het kind door een door hen aangewezen echtpaar 
zal worden geadopteerd. Het ontwerp schrijft de rechter voor, 
op een verzoek tot adoptie van een wettig kind na het over
lijden van de eigen ouders of een hunner zo mogelijk twee der 
naaste verwanten van de overledene te horen, teneinde enig 
inzicht te krijgen in de vraag hoe de ouders zouden staan tegen
over de mogelijkheid, dat het kind door adoptie overgaat in 
een andere familie. Overigens laat het ontwerp het aan het 
inzicht van de rechter over naar de omstandigheden te be
slissen, of bloed- of aanverwanten van het kind ten verhore 
zullen worden opgeroepen. Bovendien kunnen zij, evenals ver
wanten van de ouders van onwettige kinderen, in aanmerking 
komen om als getuigen te worden gehoord. 

II . De vrees is wel geuit, dat invoering van de mogelijkheid 
van adoptie het vrijwillig afstaan van kinderen zal bevorderen. 
Daarbij wordt in het bijzonder gedacht aan ongehuwde moe
ders, die gevaar lopen onder de indruk van de naderende ge
boorte of onmiddellijk daarna gehoor te geven aan raad
gevingen om het kind dadelijk af te staan aan een der vele 
echtparen, die naar een pleegkind verlangen. Dat invoering 
van de adoptiemogelijkheid tot vergroting van dit gevaar zal 
leiden, komt de ondergetekende niet waarschijnlijk voor. Er is 
ook thans reeds veel meer vraag naar pleegkinderen dan 
„aanbod". Mocht de vraag nog toenemen door de wetenschap 
der adoptiemogelijkheid, dan betekent dit dat echtparen, die 
zich nu laten weerhouden door de hiervoren beschreven on
zekerheid, zich bij de bestaande vraag zullen voegen. Zulke 
pleegouders zullen menigmaal preferabel zijn boven verschei
denen dergenen, die thans reeds tot de verantwoordelijke stap 
van opneming van een pleegkind willen overgaan; onder hen 
zijn er maar al te velen, die lichtvaardig handelen of zelfs, om 
het gevaar voor terugvordering te verkleinen, heul zoeken in 
methodes waarbij het kind dadelijk na de geboorte, liefst met 
een voor de moeder verborgen gehouden bestemming wordt 
weggenomen. Een gunstige reactie lijkt de ondergetekende zelfs 
niet uitgesloten. Enerzijds kan de wetenschap der adoptiemoge
lijkheid de ouders weerhouden van een lichtvaardige afstand 
met de bijgedachte dat zij het kind later nog zullen kunnen te
rugvorderen. Anderzijds kan de adoptiemogelijkheid invloed 
hebben op de bereidheid tot gezinsverpleging van een pupil van 
een voogdijvereniging. Dit zou er tevens toe kunnen bijdragen, 
dat jonge moeders, of in het algemeen ouders, die zich blijvend 
buiten staat gevoelen het kind zelf groot te brengen, niet ingaan 
op onderhandse bemiddelingsaanbiedingen, maar zich tot een 
kinderbeschermingsinstantie wenden, in de hoop dat dit niet 
/al leiden tot „gestichtsverpleging" maar tot opneming in een 
pleeggezin, waar het kind een blijvend tehuis als eigen kind zal 
vinden. Slaan zij deze weg inderdaad in, dan is er een kans, dat 
zij door deze instanties worden overtuigd van hun natuurlijke 
plicht om het kind zelf groot te brengen en van de mogelijkheid 
daartoe, zo nodig met hulp en steun van een daarvoor in aan
merking komende instelling. 

Stellig te verwachten lijkt een gunstige invloed op de neiging 
tot verduistering van staat door de geboorte van het kind 
tegenover de buitenwereld te doen voorkomen en bij de burger
lijke stand aan te geven als een geboorte uit het echtpaar, dat 
het kind tot zich wil nemen. Het is de grote vrees voor de niet 

weg te redeneren onzekerheid, waarin pleegouders en pleegkind 
verkeren, die hen thans, in het volle besef een misdrijf te plegen, 
hiertoe verleidt. Het wordt weder gevolgd door een voor het 
milieu en dus ook voor het kind funeste onrust, uit vrees voor 
ontdekking van het misdrijf, hoezeer dit delict moeilijk ver
volgbaar is uit een oogpunt van bewijs en het bepaalde in 
artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek, terwijl een vervolging 
ook kan worden geremd door het vooruitzicht, dat het wellicht 
reeds geruime tijd in het verzorgingsmilieu opgegroeide kind 
na een veroordeling bezwaarlijk daarin kan worden gehand
haafd en zeker niet alsnog onder voogdij van de veroordeelden 
kan worden gesteld. 

12. Dit alles neemt niet weg, dat er ook na de invoering 
van adoptiemogelijkheid een reëel gevaar blijft bestaan voor 
het ernstige kwaad van het prematuur langs onderhandse of 
zelfs slinkse wegen afstaan en opnemen van pleegkinderen. 

Al doet het zich ook in andere gevallen voor, inderdaad 
bedreigt het toch wel het meest de ongehuwde moeder. 

Naar de mening van de ondergetekende ligt hier allereerst 
een taak voor de instellingen, die zich hulp en steun aan de 
ongehuwde moeder en haar kind ten doel stellen, in nauwe 
samenwerking met andere kinderbeschermingsverenigingen, 
waarnaast de voogdijraad het centrale punt aan de zijde van de 
Overheid vormt. 

Doch ondanks de activiteiten die deze particuliere instel
lingen en de voogdijraden thans reeds te dezer zake ontwikkelen 
en die, wat de voogdijraden betreft, na de beraamde reorgani
satie ongetwijfeld nog zullen worden geïntensiveerd, zal het 
toch niet mogelijk zijn alle gevallen van de afkeurenswaardige 
en schadelijke bemiddelingspogingen, door derden ondernomen, 
te voorkomen of tijdig te achterhalen. Al zou men door een 
juiste voorlichting de vele goedwillende personen, die zich 
hieraan schuldig maken, kunnen doordringen van het besef 
van het kwaad, dat zij door hun kortzichtigheid kunnen stich
ten, dan zou toch het gevaar blijven van bemiddelaars, aan wie 
zelfs subjectieve goede trouw moet worden ontzegd. De vraag is 
dan ook gerezen, of de wetgever het kwaad kan helpen keren. 

Vooropgesteld zij, dat het hier niet zozeer gaat om de moge
lijkheid, dat het belang van het kind, wanneer het eenmaal in 
een pleeggezin is opgenomen, bepaaldelijk vordert dat het daar 
niet langer verblijft — hiertegen richt zich reeds een stelsel 
van wettelijke maatregelen, waaronder ook de Pleegkinderen
wet (S/h. 1951, 595) — maar om te voorkomen, dat het kind 
ter opneming in een pleeggezin door de moeder wordt afgestaan 
of zelfs van haar wordt afgenomen in de, ook psychologisch, 
abnormale toestand waarin zij ten tijde van de bevalling ver
keert. Ongetwijfeld zal een selectieve bemiddeling door des
kundige particuliere instellingen in de van afstand niet te red
den gevallen ten zeerste in het belang zijn, zowel van het kind 
zelf, als van degenen die een pleegkind willen opnemen. Doch 
allereerst moet hier worden gedacht aan het kwaad dat is 
gedaan op hetzelfde ogenblik, dat het kind van de moeder is 
weggenomen voordat zij gelegenheid heeft gehad zich bewust 
te worden dat zij een eigen kind en het kind een eigen moeder 
heeft die ondanks alles zo enigszins mogelijk bij elkander horen. 

Gaat men uit van de gedachte, dat het kind uit dien hoofde, 
behoudens zeer buitengewone gevallen, ten minste enige maan
den bij de moeder behoort te blijven, dan schijnt de hulp, die 
de wetgever kan bieden, te moeten bestaan in een door een 
strafbedreiging gesanctionnecrd verbod om een zeer jeugdig 
kind als pleegkind tot zich te nemen. De ondergetekende meent 
dat dit kan worden gevonden in de strafbepaling, volgens 
artikel III, onder B, van het ontwerp als een nieuw artikel 442a 
op te nemen in de titel „Overtredingen betreffende de openbare 
orde*' van het derde boek van het Wetboek van Strafrecht. Zij 
kan worden gezien als een verbod, waarvan de voogdijraad in 
bepaalde gevallen door het verlenen van voorafgaande schrif
telijke toestemming dispensatie kan geven. Zij beperkt zich tot 
het opnemen als pleegkind van een kind beneden de leeftijd 
van zes maanden en zondert zelf reeds kinderen, die onder 
voogdij van een rechtspersoon zijn gesteld, uit. 

Hierbij sluit zich aan het in artikel III, onder A, van het 



9 
ontwerp voorgestelde nieuwe artikel 151 o van het Wetboek van 
.Strafrecht, dat zich richt tegen het uit winstbejag bevorderen 
van opneming van zodanige pleegkinderen en die uiterst ver
werpelijke gedraging tot misdrijf stempelt. 

Van de strafbedreiging mag een belangrijke preventieve wer
king worden verwacht. Is deze in een bepaald geval onvoldoende 
gebleken, dan moet bij ontdekking het kind alsnog onverwijld 
uit het pleeggezin kunnen worden weggenomen, opdat zoveel 
mogelijk nog de hiervoren bedoelde particuliere instellingen 
kunnen pogen moeder en kind weder en, naar te hopen is, 
voorgoed bij elkaar te brengen of, wanneer dit mocht mis
lukken, voor het kind de naar de aard van het geval meest 
aangewezen plaats te vinden. Daartoe dient onverwijld provi
sorisch in de uitoefening van het gezag te worden voorzien, 
door het kind voorlopig aan de voogdijraad toe te vertrouwen. 
In de gegeven omstandigheden staat het kind niet onder het 
wettelijk gezag, b.v. doordat de ongehuwde moeder wegens 
minderjarigheid onbevoegd tot de voogdij is (artikel 417 B.W.), 
of wordt het wettelijk bij de ouders of een hunner berustende 
gezag niet uitgeoefend; maar betwijfeld zou kunnen worden of 
in al deze gevallen ter toepassing van artikel 461c, tweede lid, 
van dat wetboek kan worden gesteld, dat zedelijke of lichame
lijke ondergang van het kind onmiddellijk dreigt. De onderge
tekende acht het dan ook wenselijk, dat de wet voor de 
gegeven omstandigheden in de mogelijkheid van voorlopige 
toevertrouwing aan de voogdijraad uitdrukkelijk voorziet. Hier
toe strekt de in artikel I, onder G, van dit ontwerp voorgestelde 
aanvulling van genoemd artikel 461c. 

Ter aanvulling van het bovenstaande diene nog als toelichting 
op de artikelen van het ontwerp: 

Artikel I 

Artikel 344j B.W. Verschillende consequenties van het 
hoofdvereiste, gesteld in het tweede lid van dit artikel, zijn in 
paragraaf 5 van de algemene beschouwingen besproken. 

Op het stelsel, dat adoptie slechts op verzoek van een pleeg
ouder-echtpaar kan worden toegestaan, maakt het derde lid 
voor één geval een uitzondering. Is het kind door een echtpaar 
als pleegkind opgenomen en heeft zich bij beide echtgenoten 
het voornemen om adoptie te verzoeken gevormd, doch kan 
door de tussenbeide gekomen dood van een hunner dit voor
nemen niet meer door een gezamenlijk verzoek worden ver
wezenlijkt, dan is de weduwe of weduwnaar hiertoe alleen 
bevoegd. 

De in het volgende artikel opgesomde wettelijke voorwaar
den blijven voor dit geval alle van kracht. Vereist is dus, dat het 
kind gedurende ten minste drie jaren door de echtgenoten 
tezamen was verzorgd en opgevoed. Dat de verzorging en op
voeding door de overblijvende pleegouder moet zijn voortgezet, 
spreekt vanzelf. De rechter zal zich echter in het belang van 
het kind ernstig moeten bezinnen op de vraag of de overleven
de pleegouder ten volle in staat kan worden geacht de opvoe
ding van het kind te voltooien. 

Mede in dit geval geldt, dat het huwelijk der echtgenoten ten 
minste vijf jaren vóór het verzoek moet zijn voltrokken; het kan 
echter zijn dat deze termijn nog niet vervuld was toen een 
hunner kwam te overlijden. Ook is niet vereist, dat op het ogen
blik van het overlijden reeds een der pleegouders voogd was, 
doch wel moet de overlevende, indien deze niet reeds voogd 
was, alsnog hiertoe worden benoemd, voordat hij het adoptie-
verzoek kan indienen. 

Ook in dit geval worden beide echtgenoten als adoptanten 
aangemerkt. Dus is het leeftijdsverschil jegens hen beiden aan 
de grenzen, gesteld in artikel 344/r, onder c, gebonden. Wordt 
het verzoek toegestaan, dan werkt de adoptie ten opzichte 
van beide pleegouders en hun verwanten. 

Uit het hier besproken derde lid blijkt tevens, dat in het 
stelsel der ontworpen wettelijke regeling toewijzing van een 
door beide pleegouders ingediend verzoek niet wordt belet 
doordat een hunner hangende het geding komt te overlijden, 
mits toewijzing in het kennelijk belang van het kind is. 

Artikel 344k B.W. De eerste voorwaarde, dat het kind min
derjarig moet zijn, is verbonden aan de datum van de uitspraak 
in eerste aanleg. Ook al doen goede argumenten de voorkeur 
geven aan adoptie op jeugdige leeftijd, het is niet volstrekt uit
gesloten, dat het kind reeds meerderjarig wordt, voordat het ge
ding in de verschillende instanties, die de wet toelaat, is vol
tooid. De ondergetekende zou het niet juist achten, dal de 
hogere rechter op de toewijzing zou moeten terugkomen, alleen 
omdat het kind inmiddels meerderjarig is geworden. 

De bepaling onder c stelt de grenzen voor het leeftijdsver
schil op minimaal 18 en maximaal 50 jaar. Een verschil van 
ten minste 18 jaren, zoals de wetgevingen van Zwitserland en 
Italië vereisen — die van België, Frankrijk en Spanje beperken 
het tot 15 jaren —, is ongeveer in overeenstemming met het 
minimum leeftijdsverschil, dat overeenkomstig artikel 86 van 
het Burgerlijk Wetboek tussen ouders en hun wettige kinderen 
regel is. Het maximum van 50 jaren voorkomt de mogelijkheid, 
dat een adoptief-ouder de zeventigjarige leeftijd vóór de meer
derjarigheid van het kind overschrijdt. 

Onder / is niet uitdrukkelijk gesteld, dat d; feitelijke verzor
ging en opvoeding reeds drie jaren geheel belangeloos is ge
schied. Het is dus niet uitgesloten, dat het kind aanvankelijk 
tegen kostgeld werd verpleegd, al zal natuurlijk van toewijzing 
van een adoptieverzoek geen sprake kunnen zijn, wanneer de 
pleegouders niet onvoorwaardelijk bereid zijn voor de verdere 
duur der minderjarigheid de verzorging en opvoeding geheel 
voor hun rekening te nemen. 

Artikel 3441 B.W. Het eerste lid bepaalt, dat de geadop
teerde door de adoptie de staat van wettig kind van de adoptief
ouders verkrijgt. Dit sluit in, dat hij voor de toepassing van de 
rechtsregels, die gegrond zijn op de burgerlijke betrekkingen 
welke de wet aan die staat verbindt, moet worden aangemerkt 
als wettige afstammeling in de eerste graad van de adoptanten 
en dat dezen voor de toepassing van vorenbedoelde rechts
regels moeten worden aangemerkt als de ouders van de ge
adopteerde, zodat zij krachtens artikel 356 B.W. gedurende hun 
huwelijk de ouderlijke macht over de geadopteerde bezitten, 
behoudens een latere ontheffing of ontzetting overeenkomstig 
de artikelen 374 en volgende. Als wettige afstammeling in de 
eerste graad van de adoptanten geldt de geadopteerde, b.v. 
voor het erfrecht, tevens als wettige afstammeling in de tweede 
of verdere graad van hun bloedverwanten in de opgaande linie 
en als bloedverwant van hun bloedverwanten, ook in de zij
linie. Uit de toekenning in het eerste lid van de staat van wettig 
kind volgt mede. dat indien de geadopteerde tevoren een on
wettig niet-erkcnd kind was, het aan deze positie door arti
kel 344 B.W. verbonden alimentatierecht eindigt. Ten einde 
twijfel af te snijden of de eenmaal jegens de eigen ouders en 
verdere verwanten ontstane burgerlijke betrekkingen zouden 
blijven voortbestaan naast die, welke krachtens het eerste lid 
ontstaan, bepaalt het tweede lid uitdrukkelijk dat burgerlijke 
betrekkingen tussen de geadopteerde en zijn ouders en verdere 
bloed- en aanverwanten in de opgaande linie en de zijlinie op
houden te bestaan. 

In tal van bepalingen, ook buiten het personen-, familie- en 
erfrecht, verbindt de wet consequenties aan zekere verwant
schapsverhoudingen. Men denke, om hier slechts enkele voor
beelden te noemen, aan bepalingen als de artikelen 1946 
en 1947 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 958 van het Wei-
boek van Burgerlijke Rechtsvordering en de artikelen 137. 
249, lid 1, 304, onder 1°, 316, lid 2, van het Wetboek van Straf
recht en vele bepalingen van fiscaal recht en administratief 
recht. De vraag rijst in hoeverre deze verhoudingen voor de 
toepassing dier bepalingen moeten worden geacht door adoptie 
te worden geschapen en verbroken. Het antwoord moet voor 
elke bepaling in haar ratio worden gevonden. Is deze de bur
gerlijke betrekking, die de wet aan de verwantschapsverhouding 
heeft toegekend, of gaat het bepaaldelijk om verwantschap door 
geboorte, of geldt de ratio in beide opzichten? Voorzover de 
bepaling moet worden gezien als een consequentie van burger
lijke betrekkingen, werkt op haar toepasselijkheid het twee
ledige artikel 344/ en geldt zij dus na de adoptie jegens de 
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adoptiefverwanten, niet jegens de natuurlijke bloedverwanten. 
Is de bepaling bepaaldelijk op verwantschap door geboorte ge
richt, dan blijft zij jegens de natuurlijke verwanten gelden. Er 
zijn ook bepalingen, die na de adoptie voor beide groepen ver
wanten zullen gelden. Men zie ook het aangetekende bij artikel 
X8«, voorgesteld onder D. 

Artikel 344m B.W. De adoptie door een constitutieve rech
terlijke uitspraak werkt pas van de dag, dat deze kracht van ge
wijsde heeft gekregen. Terugwerkende kracht tot de dag van het 
verzoek of van de uitspraak heeft deze niet. Anderzijds wordt 
de werking ook niet opgeschort tot de inschrijving in de registers 
van de burgerlijke stand. 

Het gemis aan terugwerkende kracht heeft tot gevolg, dat het 
geadopteerde kind geen aanspraak als bloedverwant kan doen 
gelden op nalatenschappen van personen, die overleden zijn 
voordat de uitspraak kracht van gewijsde kreeg. Dit geldt ook 
voor de nalatenschap van de adoptief-ouder, die voordien — 
hetzij reeds voor het verzoek, hetzij tijdens het geding — mocht 
zijn overleden. Omgekeerd blijven wettelijke belrekkingen, be
slaande tussen het kind en zijn ouders en verdere verwanten, 
tol hetzelfde tijdstip van kracht. 

Artikel 38a B.W. Te verwachten is, dat de pleegouders zich 
zullen haasten de adoptie te doen inschrijven in de registers van 
de burgerlijke stand, doch, aangezien hierbij de openbare orde 
is betrokken, wordt voorgesteld ook de voogdijraad bevoegd te 
verklaren de inschrijving te verzoeken, opdat onverwijlde in
schrijving verzekerd zij. De griffier, die moet verklaren, dat de 
in te schrijven uitspraak kracht van gewijsde heeft gekregen, 
kan zich hiervan op eenvoudige wijze vergewissen, omdat ver
zet en beroep bij request, niet bij dagvaarding moeien worden 
ingesteld. 

Al moet natuurlijk een ieder kunnen nagaan hoe de rechts
positie van het kind is, het zou zeker niet nodig zijn dat in alle 
gevallen, waarin een geboortebewijs moet worden overgelegd, 
het feit wordt te berde gebracht dat het kind geen eigen doch 
een adoptief kind is, wellicht tot schade van zijn maatschappe
lijke positie. Volgens artikel 24, 2e en 3e lid, van het Burgerlijk 
Wetboek volstaat de bewaarder der akte van geboorte, waarop 
de adoptie als kantmelding is aangetekend, met de afgifte van 
een uittreksel waarin de adoptanten als vader en moeder van 
het kind worden aangegeven, tenzij uitdrukkelijk een uittreksel 
gelijk bedoeld in artikel 25, laatste lid, is verzocht. 

Artikel 62a B.W. De geadopteerde verkrijgt de geslach'b-
naam van de vader, zo hij die niet reeds eerder door toepassing 
van artikel 63 had verkregen, van rechtswege, ook als de adop-
tief-vader inmiddels overleden is. Is er goede grond voor een 
voornaamsverandering, dan kan het verzoek daartoe desge
wenst tegelijk met het adoptieverzoek worden gedaan. 

Artikel 88a B.W. Naar de mening van de ondergetekende 
lijdt het geen twijfel, dat de huwelijksbeletselen der artikelen 87 
en 88 berusten op verwantschap door geboorte, zodat zij blijven 
gelden als de burgerlijke betrekkingen, die tussen de hier ge
noemde verwanten hebben bestaan, door adoptie zijn verbroken. 
Anderzijds verbindt het voorgestelde nieuwe artikel 88a aan 
overeenkomstige verwantschapsverhoudingen, die door adoptie 
worden geschapen, dezelfde beletselen, zij het dat om gewichtige 
redenen ook dispensatie zal kunnen worden verleend aan hen, 
die door de adoptie als broeder en zuster worden aangemerkt. 

Artikelen 304a en 378 B.W. Aangezien deze artikelen alleen 
spreken van uit het huwelijk hunner ouders geboren kinderen, 
moeten zij een kleine wijziging ondergaan, opdat zij mede de 
geadopteerde alsook de gewettigde kinderen omvatten. 

Artikel 461c B.W. Vide paragraaf 12 van het algemene ge
deelte van deze memorie. 

Meent de voogdijraad, dat in een bepaald geval van her
eniging met de moeder geen sprake kan zijn en het ook overi
gens in het belang van het kind is dat het, althans voorlopig, in 
het pleeggezin blijft, dan kan hij het kind daar, ondanks de 

gepleegde overtreding en de eventueel daarop gevolgde voor
lopige toevertrouwing, laten totdat definitief in het gezag is 
voorzien. 

Artikel 1947 B.W. De hier voorgestelde aanvulling van het 
tweede lid, waarin reeds de zaken betreffende de burgerlijke 
staat van partijen en betreffende ouderlijke macht en voogdij 
zijn opgenomen, ligt voor de hand. 

Artikel II 
Artikel 969 Rv. In paragraaf 9 van deze memorie is uit

eengezet, waarom de instelling van een centraal college van 
advies wordt voorgesteld. Zijn voornaamste taak zal bestaan in 
het geven van advies aan de rechter over elk verzoek tot het 
uilspreken van adoptie. Dat ook de voogdijraden met deze 
adviezen hun voordeel zullen kunnen doen, werd eveneens 
reeds vermeld. Daarnaast kan aan de Centrale Adoptieraad 
worden opgedragen in deze nieuwe materie adviezen van :il-
gemene strekking aan de Minister van Justitie te geven. 

Wat de samenstelling van het college betreft, naar de mening 
van de ondergetekende zouden hierin een of meer personen uit 
de kringen van de rechterlijke macht, de particuliere kinder
bescherming, de F.I.O.M., de groep der pleegouders en de 
voogdijraden moeten worden opgenomen. 

Zoals uit het voorgestelde artikel 971 kan blijken is het niet de 
bedoeling dat het centrale college van advies zelf ter plaatse 
een onderzoek naar de omstandigheden van een geval gaat in
stellen, of zelf de ouders of pleegouders gaat horen. Dit is de 
taak van de betrokken voogdijraad. Wel zal het kunnen wijzen 
op de wenselijkheid, dat de voogdijraad bepaalde omstandig
heden, welke in diens rapport nog onvoldoende zijn opgehel
derd, nader onderzoekt, liefst voordat het centrale college zijn 
aan de rechter over te leggen advies opmaakt. Het nieuwe 
artikel 977 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
waarborgt, dat de Centrale Adoptieraad de ontwikkeling der 
rechtspraak stap voor stap zal kunnen volgen. Ook overigens 
zal hij zich kunnen toeleggen op een systematische verzameling 
van gegevens uit het gehele land, die voor deze materie van 
belang zijn. 

Artikel 970 Rv. Aangezien het tegendeel hier niet wordt be
paald, zal het request moeten worden ondertekend door een 
procureur. De relatieve competentie wordt volgens het eerste 
lid gewoonlijk bepaald door de woonplaats van het kind, welke 
in den regel samenvalt met die van de verzoekers, aangezien 
een hunner de voogd van het kind is. 

Het zg. voogdijregister, bedoeld in artikel 354 van het Burger
lijk Wetboek, kan ingevolge artikel 2 van de algemene maat
regel van bestuur ter uitvoering van genoemde wetsbepaling 
(Stb. 1 342) tal van feiten vermelden, die bij de beoordeling 
van het verzoek wellicht aandacht verdienen; een uittreksel kan 
worden verkregen krachtens artikel 11. 

Artikel 971 Rv. Het onderzoek van de voogdijraad en de 
inwinning van het advies van de Centrale Adoptieraad kunnen 
geruime tijd vergen, doch dit 'mag niet kunnen leiden tot een 
onbegrensd uitstel van het ogenblik, waarop de rechtbank met 
de behandeling van het verzoek een aanvang maakt. Opschor
ting van de verdere behandeling, bijvoorbeeld om nog rapporten 
en adviezen in te winnen, wordt aan 's rechters oordeel over
gelaten. 

Artikel 972 Rv. Men vergelijke de artikelen 911, 938 en 
947, laatste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde
ring. Het wordt aan het oordeel van de rechtbank overgelaten 
de stukken, bedoeld in het derde lid van artikel 971, ter griffie 
te doen nederleggen ter inzage door de verzoekers en de ouders, 
doch in ieder geval dienen zij uiterlijk op de eerste zitting met 
de zakelijke inhoud dier stukken in kennis te worden gesteld. 
Beperking lot de zakelijke inhoud kan nodig zijn wegens hel 
vertrouwelijk karakter van het advies van de Centrale Adoptie
raad, waar dit vergelijkingen mocht trekken met andere adoptie
zaken; voorts kan het nodig zijn vermelding van de namen van 
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sommige zegslieden, genoemd in het rapport van de voogdij
raden, achterwege te laten; wellicht heeft de voogdijraad aan 
iemand, die inlichtingen kon verschaffen, discretie moeten toe
zeggen om hem tot spreken te krijgen. De mogelijkheid, dat de 
rechtbank oordeelt dat zodanige persoon ter zitting, dus in het 
bijzijn van verzoekers en ouders, als getuige onder ede moet 
worden gehoord, blijft natuurlijk bestaan. 

Bij het derde lid zij verwezen naar de laatste alinea van 
paragraaf 10 van deze memorie. 

Ofschoon in het ontwerp (artikel 344/, vierde lid, B.W.) ver
hoor van het kind alleen wordt voorgeschreven, als het de 
leeftijd van veertien jaar heeft bereikt, staat het de rechter vrij 
het kind ook op jeugdiger leeftijd te horen. Vertrouwd mag 
worden, dat de rechtbank hierbij grote voorzichtigheid betracht. 
Zij zal zich ook moeten vergewissen of het kind door de ver
zoekers over de pleegverhouding is ingelicht, hetgeen menig
maal veel te lang wordt uitgesteld. 

Volgens het vijfde lid geschiedt de eindbeslissing, uiteraard 
met redenen omkleed, in de vorm van een vonnis, uit te spreken 
ter openbare terechtzitting. 

Artikel 973 Rv. Deze bepaling bevordert zoveel mogelijk, 
dat de ouders ten spoedigste met een toewijzend vonnis in 
kennis worden gesteld. 

Artikel 974 Rv. In dit en het volgende artikel worden de 
rechtsmiddelen van verzet en hoger beroep ook opengesteld 
voor ouders, die van de ouderlijke macht of voogdij zijn ontzet. 

Aangezien het vonnis, waarbij adoptie wordt uitgesproken, 
pas werkt nadat het kracht van gewijsde heeft verkregen, moet 
worden gewaarborgd, dat het binnen afzienbare tijd zover 
komt, ook als het niet mogelijk blijkt het vonnis aan een niet 
verschenen ouder in persoon te betekenen. 

Artikel 975 Rv. Het laatste lid van dit artikel voorkomt, dat 
de zaak tegelijkertijd wordt behandeld door de rechtbank op 
verzet, door een der ouders gedaan, en door het hof in appèl, 
ingesteld door de andere ouder of de voogdijraad. 

Artikel III 

De hier voorgestelde aanvulling van het Wetboek van Straf
recht is toegelicht in paragraaf 12 van deze memorie. 

Artikel IV 
In het stelsel van artikel I van dit ontwerp is het onmogelijk 

aan een pleegkind, dat bij de inwerkingtreding der wet reeds 
meerderjarig is, door adoptie alsnog de staat van wettig kind 
van de pleegouders te verlenen, hoezeer het door het met de 
voogdij belaste echtpaar jarenlang en tot zijn meerderjarigheid 
als een eigen kind is verzorgd en opgevoed, terwijl het ook na
dien maatschappelijk die positie heeft behouden. 

Ofschoon adoptie in deze gevallen niet meer als een eigen
lijke maatregel van kinderbescherming kan worden gezien, valt 
het niet te ontkennen dat er een grote hardheid zou liggen in 
de onmogelijkheid voor de pleegzoon of pleegdochter alsnog 
de rechtspositie te bereiken, welke de wet bereikbaar heeft 
gemaakt voor pleegkinderen, die bij haar inwerkingtreding op 
nog iets jeugdiger leeftijd zijn. Het ontmoet bij de onderge
tekende geen bezwaar hieraan, mits binnen enge grenzen, door 
een overgangsbepaling tegemoet te komen. Het daartoe voor
gestelde artikel beperkt zich tot verzoeken, die uiterlijk twee 
jaren na de inwerkingtreding der wet worden ingediend. 

Deze overgangsbepaling bouwt uiteraard voort op het voor
gestelde artikel 344/ van het Burgerlijk Wetboek. Ook hier is 
vooropgesteld, dat de adoptie in het kennelijk belang van de 
geadopteerde moet zijn, doch het in artikel 344fc, onder d, be
paalde is vervangen door de eis, dat hij, ingevolge het derde 
lid van artikel 344/ gehoord wordende, in de adoptie toestemt. 
Overigens kunnen en moeten de voorwaarden mutatis mutandis 
dezelfde zijn als die, welke in artikel 344/t worden gesteld. Zij 
zijn overzichtelijkheidshalve in artikel IV, onder b—e, volledig 
weergegeven. 

Volgens de aanhef van het artikel kan het verzoek ook door 
de overlevende pleegouder worden gedaan; niet wordt verlangd, 
dat wordt aangetoond dat het voornemen tot een adoptie-
verzoek mede bij de overledene heeft bestaan, aangezien deze 
is gestorven hetzij vóór, hetzij kort na de inwerkingtreding der 
wet, die dit voornemen pas mogelijk zal hebben gemaakt. 

De procedure volgens artikel II van dit ontwerp kan onge
wijzigd toepassing vinden, behalve dat een recht van verzet of 
beroep van de ouders en van de voogdijraad tegen de toe
wijzing van een verzoek tot adoptie, waarin de meerderjarige 
zelf heeft toegestemd, niet op zijn plaats ware. 

De Minister van Justitie, 
L. A. DONKER. 


