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Vaststelling van Boek 1 van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek, met uitzondering van de 

titels 9, 10 en 12 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

No. 3 
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Van het door prof. Meijers opgestelde ontwerp met toe-
lichting is op de volgende punten afgeweken. 

Artikel 1.1.1. Het ontwerp-Meijers duidt het Rijk in Eu-
ropa aan met de uitdrukking „Staat", indien de rechtspersoon 
wordt bedoeld (artikelen 2.1.1, 3.1.2.11, 4.5.3.6 en 16), 
en met de uitdrukking „Nederland", indien het een geogra-
fische aanduiding betreft (bijvoorbeeld artikelen 1.4.7, 1.9.3.1, 
2.2.1.4, 3.3.5). „Staat" en „Rijk in Europa" zijn derhalve twee 
uitdrukkingen voor hetzelfde begrip. De eerste van deze uit-
drukkingen is gebruikelijk in het privaatrecht (vergelijk ook 
artikel 4, onder 1 ° van het wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering), terwijl de tweede uitdrukking wordt gebezigd in 
het publiekrecht. Aangezien artikel 1.1.1 het oog heeft op het 
geografische begrip, zijn de in dit artikel van het ontwerp-
Meijers voorkomende woorden „op het grondgebied van de 
Staat" vervangen door „in Nederland". 

Artikel 1.1.2a. Met prof. Meijers is de ondergetekende van 
oordeel, dat de titel „Van bloedverwantschap en zwagerschap" 
van het bestaande wetboek, als zijnde van leerstellige aard, niet 
behoeft te worden overgenomen. Hij meent echter, dat de 
enkele bepalingen, die thans als artikel 2a van titel 1 zijn toe-
gevoegd, moeilijk kunnen worden gemist. 

Het eerste lid is ontleend aan de artikelen 345 lid 2, 348 
en 349 B.W., het tweede lid beantwoordt aan artikel 351, 
terwijl het derde lid de regel van artikel 352 weergeeft. 

Artikel 1.2.2a. Artikel 24 B.W. is in het ontwerp vervangen 
door artikel 1.4.8, welks eerste lid alleen betrekking heeft op 
de bewijskracht van de akte van geboorte voor wat betreft de 
afstamming uit de moeder. Uit artikel 24 B.W. wordt ook wel 
afgeleid, dat de geslachtsnaam van de vader of moeder, aan 
wie het kind de zijne ontleent, door de geboorteakte tegenover 
een ieder wordt bewezen. De ondergetekende acht daarom een 
aanvulling van het ontwerp raadzaam. 

Artikel 1.2.3. Daar de bijzin „en niet is hertrouwd" alleen 
slaat op het tweede geval — „of die gehuwd is geweest" — 
is een komma achter „gehuwd is" in de eerste regel ingevoegd, 
en is de komma achter „geweest" in de tweede regel geschrapt. 

Indien men aanvaardt, dat na echtscheiding de vrouw de 
naam van de man mag blijven voeren als er afstammelingen 
zijn, lijkt er weinig aanleiding te bestaan aan deze bevoegdheid 
een einde te maken, wanneer die afstammelingen — wellicht 
vele jaren na de scheiding — komen te overlijden. Derhalve 
is de tweede zin van dit artikel gewijzigd. 

Volledigheidshalve wordt bij dit artikel nog aangetekend, dat 
de bepaling van de tweede zin krachtens artikel 1.9.2.10 mede 
geldt in geval van gerechtelijke ontbinding van het huwelijk na 
scheiding van tafel en bed. 

Artikel 1.2.5. Dit artikel is geschrapt, omdat het de handels-
naam raakt, een materie welke beter in haar geheel in de des-
betreffende titel van boek 9 kan worden geregeld. 

Artikel 1.3.1. De regeling van de woonplaats van rechts-
personen heeft ook betrekking op publiekrechtelijke rechts-
personen. De redactie van het tweede lid van het artikel in het 
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onlwerp-Meijers is hieraan niet aangepast, doordat in het arti-
kellid wordt gesproken van de zetel van de rechtspersoon 
volgens haar statuten of haar reglementen: deze zegswijze roept 
de gedachte op, dat enkel privaatrechtelijke rechtspersonen 
worden bedoeld. Om dit misverstand buiten te sluiten is het 
artikellid aangevuld, zodat wordt gesproken van de zetel van 
de rechtspersoon volgens wettelijk voorschrift of volgens haar 
statuten of reglementen. 

Artikel 1.3.5. Het woord „daarvoor" in lid 2 zou, letterlijk 
genomen, terugslaan op „keuze". Voor het kiezen van woon-
plaats zal echter welhaast steeds een redelijk belang aanwezig 
zijn, te weten het belang van de wederpartij, dat zij zeker zal 
zijn dat er onder alle omstandigheden een adres is, waaraan 
zij een exploit kan uitbrengen. Het is echter niet zozeer de 
keuze van woonplaats op zichzelf, als wel de woonplaats die 
in casu gekozen wordt — b.v. ten kantore van de weder-
partij —, welke onredelijk kan zijn. Daarom is in lid 2 het 
woord „daarvoor" vervangen door: „voor de gekozen woon-
plaats". 

Artikel 1.4.7. Onder b is het woord „krijgslieden" ver-
anderd in „militairen", terwijl tevens wordt gehandeld over 
andere personen, die tot de vloot, het leger of de luchtmacht 
behoren. 

Duidelijkheidshalve is een komma ingevoegd achter „slag". 
De woorden „buiten Nederland" behoren immers slechts bij 
„in 's Rijks dienst", doch niet bij „te velde" en „in de slag". 

Artikel 1.5.1.5. Duidelijkheidshalve is in lid 1 „minderjarig 
kind" vervangen door „minderjarig wettig kind", en „onwettig 
kind" door „minderjarig onwettig kind". 

Artikelen 1.5.2.5 en 1.5.3.5 lid 3. De term „voogdijraad" 
is telkens vervangen door „raad voor de kinderbescherming" 
overeenkomstig het gewijzigd ontwerp van wet houdende wijzi-
ging van de bepalingen betreffende de voogdijraden, voor-
komende in het Burgerlijk Wetboek, en — in verband daar-
mede — wijziging van andere wetten (Bijlagen Handelingen 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1953—1954 — 
2814). 

Artikel 1.5.3.7. Aangezien in de artikelen 801 en 802 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de relatieve 
competentie ten aanzien van de procedure tot opheffing van 
de stuiting is geregeld, kunnen de woorden „van de rechtbank, 
binnen wier rechtsgebied de gemeente is gelegen, waar het 
huwelijk kan worden voltrokken." worden geschrapt. 

Bovendien zijn deze woorden in zoverre onjuist, dat zij de 
indruk vestigen, dat er slechts één gemeente is, waar het 
huwelijk kan worden voltrokken. Uit de artikelen 1.5.2.3 en 
1.5.4.6 blijkt dat dit niet het geval is. 

Titel.1! 1.6 en 1.7. In deze titels, alsmede in titel 1.8, zijn 
een aantal veranderingen aangebracht, teneinde zo volledig 
mogelijk aan te sluiten bij het gewijzigde ontwerp van wet 
tot opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde 
vrouw, stuk 1430, No. 6. De veranderingen zijn hierna bij 
de desbetreffende artikelen aangegeven. Ter toelichting van 
deze veranderingen moge de ondergetekende verwijzen naar 
zijn uiteenzettingen in de Memorie van Antwoord op het 
Voorlopig Verslag van de vaste Commissie voor Justitie uit 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het wetsontwerp 
1430. 

Artikel 1.6.4. In dit artikel zijn enkele wijzigingen aan-
gebracht. Ten eerste is de bepaling, die in het ontwerp van 
prof. Meijers het vierde lid vormde, opgenomen als lid 2, als 
gevolg waarvan de leden 2 en 3 zijn vernummerd tot 3 en 4, 
en zijn in de aanhef van de bepaling, die thans lid 3 is, de woor-
den „Geschillen hieromtrent" vervangen door: „Geschillen om-
trent het in de vorige leden bepaalde". In de tweede plaats is 
aan het artikel een nieuw vijfde lid toegevoegd. Deze wijzi-
gingen zijn in overeenstemming met het gewijzigde wetsont-
werp 1430. 

Opgemerkt zij, dat een echtgenoot aan de bijdrageplicht, 
voorzien in het eerste lid, voldoet door het doen van uitgaven 
ten behoeve van de huishouding of door zijn aandeel in een 
door de andere echtgenoot ten behoeve van de huishouding ge-
dane uitgave aan laatstgenoemde te voldoen. Een uitkering tot 
levensonderhoud in de zin van de titel 1.17 daarentegen be-
staat in de betaling van een geldsom, waarover de ander naar 
diens eigen inzicht kan beschikken. 

Bij het eerste lid van het artikel wordt tenslotte nog opge-
merkt, dat in deze bepaling onder „kinderen" zijn te verstaan 
de kinderen, wier verzorging en opvoeding overeenkomstig de 
tweede afdeling van de titel Levensonderhoud van dit boek 
door beide echtgenoten moet worden bekostigd. Hieronder 
vallen dus de uit het huwelijk geboren, alsmede de door het 
echtpaar gewettigde of geadopteerde kinderen, ook wanneer 
deze buitenshuis verblijven, en voorts de tot het gezin beho-
rende kinderen van een der echtgenoten, wier verzorging en 
opvoeding de andere echtgenoot krachtens artikel 1.17.2.1 
lid 2 mede moet bekostigen. 

Artikel 1.6.5. In lid 1 van artikel 1.6.5 is de aanhef „De 
man is naast zijn vrouw" vervangen door: „De ene echt-
genoot is naast de andere". In regel 2 is het woord „haar" 
vervangen door: „deze". In regel 4 is het woord „haar" ver-
anderd in „hem", terwijl tenslotte „werkgeefster" is gewijzigd 
in „werkgever". 

Aan het tweede lid is toegevoegd: „Op gelijke wijze als 
zij is tot stand gekomen, kan bij veranderde omstandigheden 
een gegeven beschikking worden gewijzigd.". 

Deze wijzigingen beogen een aanpassing aan bovengenoemd 
gewijzigd ontwerp van wet (artikel 162 (nieuw) B.W.). 

Artikel 1.6.6. Aanpassing aan artikel 163 (nieuw) B.W. 
van het gewijzigd ontwerp van wet 1430, leidt tot de volgende 
veranderingen. 

In het eerste lid, regel 2, zijn de woorden „de man" ge-
wijzigd in: „een echtgenoot". In regel 3 is „daarna" geschrapt 
en het woord „vrouw" vervangen door: „andere echtgenoot 
in het vervolg". Aan het slot van de eerste zin zijn de woor-
den „het eerste lid van" ingevoegd vóór: „het vorige artikel.". 

De aanhef van de tweede zin van het eerste lid „De man 
is alsdan tevens" wordt nu gelezen: „Wordt een zodanig ver-
zoek van de man toegewezen, dan kan de rechtbank tevens 
bepalen, dat de man". Het woord „is" werd ingevoegd achter 
„verplicht". 

Aan het eerste lid is een nieuwe zin toegevoegd: „De 
rechter kan gelasten, dat zijn beschikking uitvoerbaar is bij 
voorraad, niettegenstaande hogere voorziening.". 

In het tweede lid is de aanduiding van het huwe!ijksgoede-
renregister technisch verbeterd door in plaats van „van het 
arrondissement waarbinnen het huwelijk is voltrokken" te 
lezen „ , bedoeld in artikel 1.8.1.3". 

In regel 1 van het derde lid is achter „bekendmaking" 
ingevoegd „en inschrijving". Het woord „man" is vervangen 
door „echtgenoot, wiens verzoek is toegewezen,". In de laatste 
regel werden de woorden „zijn vrouw" gewijzigd in: „de 
andere echtgenoot". 

Artikel 1.6.7. Naar het voorbeeld van het gewijzigd wets-
ontwerp 1430 (artikel 164 (nieuw) B.W.) wordt hier gespro-
ken van „slechts met medewerking" in plaats van: „niet zonder 
toestemming". 

Achter de eerste zin is tussengevoegd: „ ; beide echtgenoten 
zijn voor het geheel aansprakelijk. Betreft het een overeen-
komst die schriftelijk moet worden aangegaan, en werkt een 
echtgenoot niet zelf tot de akte mede, dan is diens schriftelijke 
volmacht vereist." 

Het oorspronkelijke tweede lid — aangepast aan artikel 167 
(nieuw) B.W. van het gewijzigd ontwerp 1430 — is verplaatst 
naar een afzonderlijk artikel 1.6.9a. 

Artikel 1.6.8. De bepaling is aangepast aan het bij ge-
wijzigd ontwerp van wet 1430 voorgestelde artikel 165 (nieuw) 
B.W. 



1.6 3 1.8.1 

Daartoe zijn de volgende woorden in de eerste zin van lid 1 
geschrapt: „of de goederen der gemeenschap, waarvan de wet 
hem het bestuur heeft opgedragen," alsmede „en voor hem 
een vertegenwoordiger ontbreekt,". Aan de tweede zin van het 
eerste lid is toegevoegd: „en, zo eerstgenoemde echtgenoot een 
vertegenwoordiger heeft aangesteld, ook van deze.". 

In het tweede lid zijn de woorden „van het arrondissement 
waarbinnen het huwelijk is voltrokken" vervangen door: „ , be-
doeld in artikel 1.8.1.3". 

Artikel 1.6.9a. Deze bepaling is afkomstig van het tweede 
lid van artikel 1.6.7 van het ontwerp-Meijers, met dien ver-
stande dat zij bovendien zoveel mogelijk in overeenstemming is 
gebracht met artikel 167 (nieuw) B.W. van het gewijzigd ont-
werp van wet 1430 No. 6. Daartoe werden in regel 2 achter 
„zaak" ingevoegd de woorden: „die geen registergoed is, of 
over een recht aan toonder" alsmede achter het laatste woord 
„zaak" de woorden: „of het papier aan toonder". 

Artikel 1.7.1.3. Ter aanpassing aan het bij gewijzigd ont-
werp van wet 1430 voorgestelde artikel 176 (nieuw) B.W. 
diende de onderhavige bepaling als volgt te worden veranderd. 
In lid 1 sub b is het slot: „of met machtiging van de boedel-
rechter krachtens artikel 1.6.8" geschrapt. 

Het oorspronkelijke tweede lid ter zake van rechtsvorde-
ringen is in een geheel nieuwe redactie overgebracht naar een 
nieuw derde lid van artikel 1.7.2.1, overeenkomende met het 
aldaar voorgestelde artikel 179 (nieuw) B.W. 

Het nieuwe tweede lid van artikel 1.7.1.3 is overgenomen 
uit het voorgestelde artikel 176 (nieuw) B.W., behoudens dat 
in overeenstemming met het stelsel van het onderhavige ont-
werp de boedelrechter bevoegd is verklaard, zowel wanneer de 
vrouw haar toestemming weigert, als wanneer zij afwezig is of 
in de onmogelijkheid verkeert haar wil te verklaren. 

Artikel 1.7.1.4. Dit artikel is in overeenstemming gebracht 
met het bij gewijzigd ontwerp van wet 1430 voorgestelde 
artikel 177 (nieuw) B.W. 

Daartoe werd in lid 1, regel 6, het woord „daarna" tussen-
gevoegd. 

In het tweede lid werd geschrapt: „door de te verrichten 
arbeid of door de uitoefening van het beroep of bedrijf de 
plichten jegens haar gezin en haar echtgenoot verwaarloost, 
wanneer zij". In plaats van „bedoelde werkzaamheden" wordt 
gelezen: „te verrichten arbeid of voor de uitoefening van het 
beroep of bedrijf". 

Artikel 1.7.1.5. Naar het voorbeeld van het bij gewijzigd 
ontwerp van wet 1430 voorgestelde artikel 178 (nieuw) B.W. 
zijn de bepalingen van artikel 1.7.2.4 van het ontwerp-Meijers 
hier als eerste en tweede lid ingevoegd en is in de bepaling, die 
thans het derde lid vormt, enige redactionele wijziging aange-
bracht. 

Artikel 1.7.1.5a. Dit nieuwe artikel stemt overeen met het 
bij gewijzigd ontwerp van wet 1430 voorgestelde artikel 178a 
(nieuw) B.W. 

Artikel 1.7.2.1. Het artikel beantwoordt aan het bij ge-
wijzigd ontwerp van wet 1430 voorgestelde artikel 179 (nieuw) 
B.W. 

In lid 1 onder a is achter „verdiend" toegevoegd: „ , en de 
vruchten en inkomsten van de goederen die de vrouw buiten 
de gemeenschap heeft". Onder b zijn achter „kleinodiën" de 
woorden „van de vrouw" geschrapt. Voorts is in de eerste zin 
van lid 1 onder c „goederen" vervangen door „zaken". In 
lid 1 onder d is „door" veranderd in: „ten name van". 

Het derde lid is nieuw ingevoegd. 
In het laatste lid is „mag" veranderd in: „kan". 

Artikel 1.7.2.2. Deze bepaling werd aangepast aan het bij 
gewijzigd ontwerp van wet 1430 voorgestelde artikel 179a 
(nieuw) B.W. 

Het woord „medewerking" werd daartoe in lid 1, lid 2 en 
lid 3 veranderd in „toestemming". 

In lid 2 werd sub a, b en c telkens de aanhef ingevoegd: 
„overeenkomsten tot". Sub c werden de woorden „de goede-
ren" veranderd in „zaken", evenals in lid 1 onder c van het 
vorige artikel. Sub ƒ werd „schenkingen" verruimd tot „giften". 
Het gestelde onder h is geschrapt. 

In lid 4 werd „mag" gewijzigd in „kan". 

Artikel 1.7.2.3. Met het oog op het bij het gewijzigd ont-
werp van wet 1430 voorgestelde artikel 1796 (nieuw) B.W. 
werd in het eerste lid het woord „medewerking" tweemaal ge-
wijzigd in „toestemming". Het woord „zaken" is vervangen 
door het ruimere begrip „goederen". 

In het tweede lid is de volgorde van de woorden aan het einde 
van de eerste regel herzien. 

Artikel 1.7.2.4. In verband met de naar het voorbeeld van 
het gewijzigd ontwerp van wet 1430 aan artikel 1.7.1.5 gegeven 
uitbreiding is artikel 1.7.2.4 geschrapt. 

Artikel 1.7.2.5. Een derde lid is aan dit artikel toegevoegd 
in overeenstemming met het bij het gewijzigd ontwerp van wet 
1430 voorgestelde artikel 179c (nieuw) B.W. 

Artikelen 1.7.2.5a en b. Deze nieuwe bepalingen beant-
woorden aan de artikelen 180 en 180a (nieuw) B.W. van het 
gewijzigd ontwerp van wet 1430. 

Artikel 1.7.3.4. De formulering van lid 1 door prof. Meijers 
kon twijfel wekken of „deze zaken" terugslaat uitsluitend op 
„kleren en kleinodiën, die ten gebruike van de langstlevende 
strekken" dan wel mede op „de inboedel". Aangezien het laat-
ste is bedoeld, is een kleine redactionele verbetering aange-
bracht, daarin bestaande dat de woorden „tezamen met de in-
boedel" zijn vervangen door: „en inboedel tezamen". 

Artikel 1.7.3.6. Aanpassing aan het gewijzigd ontwerp van 
wet 1430 heeft er toe geleid, dat de leden 1 en 2 zijn vervangen 
door de overeenkomstige leden van het aldaar voorgestelde 
artikel 185 (nieuw) B.W. 

Artikel 1.7.3.7. Het gewijzigd ontwerp van wet 1430 stelt 
een verandering voor van het derde lid van artikel 187 B.W. 
Daarom zijn in het vierde lid van artikel 1.7.3.7 in de tweede 
en derde regel de woorden: „de schulden te voldoen, die van 
haar zijde ten laste van de gemeenschap zijn gekomen," 
vervangen door: „de ten laste van de gemeenschap komende 
schulden, waarvoor de vrouw ook aansprakelijk zou zijn, in-
dien er generlei gemeenschap was geweest, te voldoen,". 

Artikelen 1.7.3.8 en 9. In deze bepalingen is „een maand" 
telkens veranderd in: „drie maanden"; zulks in navolging van 
het bij het gewijzigd ontwerp van wet 1430 voor de artikelen 
188 en 189 B.W. voorgestelde. 

Artikel 1.7.3.10. In lid 1 is vóór de bijzin, beginnende met 
„die zich ", die immers zowel bij „de vrouw" als bij 
„een erfgenaam van de vrouw" behoort, een komma geplaatst. 

Artikel 1.8.1.3. In het eerste lid zijn de woorden „dag der" 
vóór het woord „inschrijving" geschrapt, rekening houdende 
met de voor artikel 207 (nieuw) B.W. in het gewijzigd ontwerp 
van wet 1430 voorgestelde redactie. 

Het derde lid beantwoordt aan het bij het gewijzigd ontwerp 
van wet 1430 voor artikel 207 (nieuw) B.W. voorgestelde 
derde lid. 

Artikel 1.8.1.5. Met het oog op de mogelijkheid, dat de 
echtgenoten in verschillende rechtsgebieden wonen, is in lid 2, 
eerste zin, „het rechtsgebied waarbinnen de echtgenoten hun 
woonplaats hebben" vervangen door: „het rechtsgebied waar-
binnen de man zijn woonplaats heeft". Voorts is hieraan toe-
gevoegd „of, wanneer alleen de vrouw woonplaats in Neder-
land heeft, van het rechtsgebied waarbinnen haar woonplaats 
is gelegen", opdat voorzien is in alle gevallen, waarin ten min-
ste een der echtgenoten in Nederland woont. 
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Artikel 1.8.1.6. Het oorspronkelijke derde lid kan worden 
gemist in verband met de nieuwe bepalingen van artikel 
1.8.1.7a. 

Artikel 1.8.1.7. De bepaling is beperkt tot het oorspronke-
lijke eerste lid, omdat het tweede lid niet behoeft te worden 
overgenomen, nu een nieuw artikel 1.8.1.7a wordt voorgesteld. 

Artikel 1.8.1.7a. Het eerste lid is, behoudens enige redac-
tionele wijziging, ontleend aan art. 208 lid 1 B.W. Het tweede 
en het derde lid zijn gelijkluidend aan de in het gewijzigde 
wetsontwerp 1430 voorgestelde nieuwe leden van dat artikel. 

Artikel 1.8.2.1. Het kwam wenselijk voor in het eerste lid 
van dit artikel het woord „gelijkelijk" te schrappen, omdat 
artikel 1.8.2.7 voor de deling van de vermogensvermeerdering 
een meer gedetailleerde regeling geeft. 

Artikel 1.8.2.2. Volgens het tweede lid kan de ene echtge-
noot jaarlijks van de andere echtgenoot een gespecificeerde 
schriftelijke opgave van diens goederen en schulden vorderen. 
Het ontwerp-Meijers liet aan de echtgenoot van wie de opgave 
wordt gevorderd, de faciliteit om met het verstrekken van een 
afschrift van de aangifte in de vermogensbelasting te volstaan, 
wanneer die echtgenoot in die belasting overeenkomstig zijn 
aangifte is aangeslagen. Deze faciliteit lijkt weinig zin te heb-
ben, mede gezien het feit, dat het tijdstip waarop blijkt dat 
men overeenkomstig zijn aangifte is aangeslagen, belangrijk 
later ligt dan het tijdstip waarop de aangifte betrekking heeft. 
De faciliteit is daarom uit het tweede lid weggelaten. 

Artikel 1.8.2.5. In overeenstemming met de terminologie 
van titel 7 van boek 3 is in lid 3 het woord „boedel" ver-
vangen door: „gemeenschap". 

Artikel 1.8.2.6. In lid 2 van dit artikel is het woord „boedel" 
eveneens door „gemeenschap" vervangen. 

Artikel 1.8.2.11 In de tweede alinea van de toelichting 
van prof. Meijers bij dit artikel wordt gezegd dat bij het wet-
tclijk deelgenootschap de staat van aanbrengsten niet in de 
huwelijksgoederenregistcrs in extenso of in uittreksel behoeft 
te worden vermeld. 

Ter voorkoming van misverstand zij opgemerkt, dat deze 
staat van aanbrengsten nooit in het huwelijksgoederenregister 
behoeft te worden ingeschreven, ook niet bij andere vormen 
van huwclijksüocdcrcnrecht. Artikel 1.8.1.3 verlangt immers 
slechts inschrijving van de zakelijke inhoud van de huwelijkse 
voorwaarden, en niet van de ingevolge artikel 1.8.1.9 daar-
in opgenomen of daaraan vastgehechte staat van aanbreng 
van de roerende zaken die geen registergoederen zijn. Te dien 
aanzien bcstendict het ontwerp de bestaande praktijk t.a.v. 
artikel 207 B.W., welk artikel correspondeert met artikel 
1.8.1.3. 

Artikel 1.11.2.3. Het tweede lid van dit artikel, dat in het 
ontwerp van prof. Meijers gelijkluidend was aan artikel 329 
B.W., is herzien, opdat de bepaling ook toepassing kan vinden 
in het nog al eens voorkomende geval, dat de verwekker van 
het kind, die voornemens was met de moeder te trouwen maar 
aan dit voornemen door zijn plotselinge dood geen uitvoering 
heeft kunnen geven, verzuimd had gebruik te maken van de 
mogelijkheid de nog ongeboren vrucht te erkennen; zo hij al 
van deze mogelijkheid op de hoogte was, dan scheen hem daar-
toe geen dringende reden te bestaan, omdat hij immers de aan-
staande moeder wilde trouwen. In dit geval kunnen volgens het 
bestaande artikel 329 lid 2 B.W. brieven van wettiging niet 
worden verkregen, aangezien deze bepaling vereist, dat crken-
ning door de vader heeft plaats gehad. Het komt de onderge-
tekende redelijk voor, dat in de geschetste omstandigheden het 
kind zal kunnen worden gewettigd. Voor de erkenning door de 
vader treedt dan in de plaats het voornemen om met de moeder 
in het huwelijk te treden, waardoor het kind als wettig kind ter 
wereld zou zijn gekomen. De belanghebbenden bij de brieven 
van wettiging zullen ten minste aannemelijk moeten maken, 

dat de overledene met de moeder wilde trouwen en dat hij van 
de zwangerschap kennis droeg. 

De wijziging van het tweede lid maakte tevens een geringe 
redactionele wijziging van het eerste lid wenselijk. 

Artikel 1.11.2.4. In de tweede zin van dit aan artikel 330 
B.W. ontleende artikel is „verzoekers" vervangen door 
„ouders", aangezien het wenselijk is ook in het geval van het 
tweede lid van artikel 1.11.2.3 bloedverwanten van beide 
ouders te doen oproepen ten verhore op het verzoek om brie-
ven van wettiging. 

Artikel 1.11.2.7. Het tweede lid van dit aan artikel 333 
B.W. ontleende artikel is geschrapt, omdat het niet billijk voor-
komt aan een gewettigd kind te onthouden wat voor adoptief-
kinderen wordt voorgesteld bij het ontwerp tot invoering van 
de mogelijkheid van adoptie, namelijk de staat van wettig kind 
zonder enige achterstelling of beperking, zo ten opzichte van 
de ouders als ten opzichte van hun verwanten. 

Artikel 1.11.3.3. In overeenstemming met de elders gebe-
zigdc terminologie is onder b en c telkens het eerste woord 
„door" gewijzigd in „bij". 

Titel 13, afdeling 3. In het opschrift en alle artikelen van 
de derde afdeling is de term „voogdijraad" vervangen door 
„raad voor de kinderbescherming", overeenkomstig artikel I 
van het gewijzigd ontwerp van wet houdende wijziging van de 
bepalingen betreffende de voogdijraden, voorkomende in het 
Burgerlijk Wetboek, en — in verband daarmede — wijziging 
van andere wetten (Bijlagen Handelingen Tweede Kamer der 
Statcn-Gcneraal, zitting 1953—1954 — 2814). 

Artikel 1.13.3.1. Dit artikel is gewijzigd overeenkomstig 
voornoemd gewijzigd ontwerp van wet no. 2814 (artikel 461 
B.W.). 

Artikel 1.13.3.5. Overeenkomstig het gewijzigd ontwerp 
van wet no. 2814 is de bepaling van artikel 1.13.3.5, welke 
prof. Meijers had ontleend aan artikel 461^ B.W., overgebracht 
naar een nieuw derde lid van artikel 1.15.5.4 en is hier opge-
nomen een nieuw artikel 1.13.3.5a, overeenkomende met het 
in het ovengenoemde gewijzigd ontwerp van wet voorgestelde 
nieuwe artikel 461a" B.W. 

Artikel 1.13.3.6. Overeenkomstig het gewijzigd ontwerp 
van wet no. 2814 (artikel 461e B.W.) is het vijfde lid herzien. 

Artikelen 1.14.3.1, 1.14.4.2, 1.14.4.5-8 en 1.14.4.13. De 
term „voogdijraad" is telkens vervangen door „raad voor de 
kinderbescherming". 

Artikelen 1.14.3.6, 1.14.3.10, 1.14.4.3 en 1.14.4.4. Deze 
aan het B.W. ontleende artikelen zijn aangepast aan de in 
artikel I van het wetsontwerp 3583, tot wijziging van enige 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de onder-
toezichtstelling van kinderen, voorgestelde veranderingen in de 
artikelen 370, 372b, 374b en 374c B.W. 

Artikel 1.14.4.3. Opgemerkt wordt nog, dat de bepaling van 
artikel 374/), tweede lid onder «, B.W., dat de regel van het 
eerste lid uitzondering lijdt bij krankzinnigheid van de ouder, 
uitsluitend daarom in artikel 1.14.4.3 van het ontwerp niet is 
overgenomen, omdat zij overbodig is naast artikel 3.2.2, dat 
ingevolge artikel 3.2.21 van overeenkomstige toepassing is op 
het verzet van een ouder tegen een verzoek of vordering tot 
ontheffing van de ouderlijke macht of voogdij. Zodanig verzet 
is derhalve nietig, zodat daarmede geen rekening kan worden 
gehouden, wanneer de ouder geestelijk gestoord is en de 
stoornis een redelijke waardering der bij het behoud of de 
ontheffing van het gezag betrokken belangen van hemzelf en 
het kind belet. Wegens het niet overnemen van genoemde be-
paling in artikel 1.14.4.3 zijn in het eerste lid van artikel 
1.14.4.6, ontleend aan artikel 374e B.W., en in het eerste lid 
van artikel 1.14.4.7, ontleend aan artikel 374/ B.W., aan het 
slot toegevoegd de woorden: en in het geval dat de ouder 
geestelijk gestoord is. 
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Artikelen 1.14.4.6 en 7. Men zie het bij artikel 1.14.4.3 
aangetekende. 

Artikel 1.14.4.11. In verband met de terminologie van de 
titel Gemeenschap 3.7 en van afdeling 4.5.4 over Verdeling 
van de nalatenschap is in lid 2 de uitdrukking „scheiding en 
deling" veranderd in: „verdeling". 

Artikelen 1.15.1.5, 1.15.2.3, 1.15.4.5 en 7, 1.15.5.4, 
1.15.8.1, 1.15.10.2-6, en 1.15.12.25-27. De term „voogdij-
raad" is telkens vervangen door „raad voor de kindcrbescher-
ming". 

Artikel 1.15.2.1. In het eerste lid zijn de woorden „de uit 
hun huwelijk geboren en de door hen geadopteerde kinderen" 
vervangen door: „hun wettige kinderen", ten einde te verduide-
lijken, dat de bepaling, evenals artikel 378 lid 1 B.W., overeen-
komstig haar bedoeling ook betrekking heeft op kinderen van 
het echtpaar, die door wettiging de staat van wettig kind heb-
ben verkregen. 

Artikel 1.15.2.3. Ten einde ook hier duidelijk tot uitdruk-
king te brengen, dat de bepaling niet alleen op uit het huwelijk 
geboren maar ook op door het echtpaar gewettigde en ge-
adopteerde kinderen ziet, is de aanhef van het eerste lid enigs-
zins gewijzigd. 

Artikel 1.15.4.7. Het tweede en het derde lid zijn herzien 
overeenkomstig het voorstel tot wijziging van artikel 395 B.W. 
in meergenoemd gewijzigd ontwerp van wet no. 2814, behou-
dens een geringe afwijking in lid 2 met het oog op de artikelen 
1.4.3 en 4, de artikelen 1.11.1.1. en 22, en artikel 1.11.2.9. 

Artikel 1.15.5.4. Lid 1 is herzien en lid 3 is toegevoegd 
overeenkomstig het voorstel tot wijziging van artikel 399 B.W. 
in het gewijzigd ontwerp van wet no. 2814. 

Tevens is in overeenstemming met de gebruikelijke ter-
minologie van het ontwerp in lid 1 tweemaal „ressort" ver-
vangen door „gebied". 

Artikel 1.15.10.1. In het eerste lid, onder b, is het woord 
„onbekwaamheid" alsnog vervangen door „ongeschiktheid". De 
term „onbekwaamheid tot de uitoefening zijner voogdij" wordt 
in de artikelen 419 en 419a van het bestaande wetboek in een 
andere zin dan elders in het ontwerp — b.v. artikel 1.16.7 — 
gebruikt, namelijk in de zin van feitelijke ongeschiktheid. Vcr-
vanging van deze term door „ongeschiktheid" in het onder-
havige en het volgende artikel is dus wenselijk. De bij de tot-
standkoming van de wet van 10 Juli 1947 (Bijlagen Hande-
lingen Tweede Kamer, zitting 1946—1947 — 25, no. 1, Ver-
slag blz. 21 sub 64) daartegen aangevoerde bedenkingen 
komen de ondergetekende niet overtuigend voor. 

In het eerste lid, onder g, is ingevoegd de in artikel I, sub D, 
van het wetsontwerp 3583, tot wijziging van enige bepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek betreffende de ondertoezichtstel-
ling van kinderen, voorgestelde wijziging van artikel 419 B.W., 
waaraan de ontworpen bepaling is ontleend. 

Artikel 1.15.10.2. Ook hier is de term „onbekwaamheid" 
door „ongeschiktheid" vervangen. 

Artikel 1.15.12.29. In verband met de terminologie van de 
titel Gemeenschap 3.7 en van afdeling 4.5.4 over Verdeling 
van de nalatenschap is in lid 1 de uitdrukking „scheiding en 
deling" veranderd in: „verdeling". 

Artikel 1.16.8. Ten einde vereenvoudiging en versnelling van 
de benoeming van een curator en toeziende curator mogelijk 
te maken is in het eerste lid van dit artikel de bepaling, dat de 
benoeming door de kantonrechter geschiedt, vervangen door 
het voorschrift, dat de rechtbank die de ondcrcuratelestelling 
heeft uitgesproken, de benoeming zelf doet. Deze beschikking 
behoeft clan ook niet te wachten totdat het vonnis van onder-
curateleslelling in kracht van gewijsde is gegaan; wel begint de 
curatele en toeziende curatele van de benoemden uiteraard niet 
voordat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. 

In overeenstemming met artikel 503 lid 2 B.W. is lid 3 in 
zover gewijzigd, dat de provisionele bewindvoerder de rekening 
en verantwoording moet afleggen aan de toeziende curator, in 
geval de provisionele bewindvoerder zelf tot curator wordt 
benoemd. Tevens is bepaald dat de rekening en verantwoording 
moet worden afgelegd ten overstaan van de boedel rechter, Men 
vergelijke de artikelen 1.15.13.3 lid 1 en 3.6.1.8 lid 1. 

Artikel 1.16.9. In dit artikel is thans ook uitdrukkelijk de 
vervanging van de curator of toeziende curator geregeld; bij 
overlijden of ontslag wordt in de vacature door overecnkom-
stigc toepassing van artikel 1.15.4.1 of 1.15.6.1 voorzien; even-
eens kunnen de artikelen 1.15.4.3 en 1.15.6.12 lid 2 overeen-
komstige toepassing vinden om de curator of toeziende curator, 
die in de tijdelijke onmogelijkheid verkeert het gezag uit te 
oefenen of wiens bestaan of verblijfplaats onbekend is, tijdelijk 
te vervangen. 

In dit artikel is onder a en b telkens de term „voogdijraad" 
vervangen door „raad voor de kinderbescherming". 

Artikel 1.17.1.1. In dit artikel is in het eerste lid punt e 
geschrapt; in verband hiermede is ook het derde lid vervallen. 
In de practijk uit de onderhoudsplicht zich in verreweg de 
meeste gevallen in de vorm van verhaal van ondersteuningen 
krachtens de Armenwet. De betrokken instellingen plegen de 
vraag, of en in welke mate verhaal zal worden uitgeoefend, 
meer en meer op haar eigen merites te beoordelen; geenszins 
wordt elk verhaal, dat ingevolge de bepalingen van het Burger-
lijk Wetboek mogelijk is, doorgevoerd. Behalve overwegingen 
van administratieve aard spelen hierbij ook sociale beweeg-
redenen een grote rol. Er tekent zich ongetwijfeld een tendens 
tot beperking van het verhaal af. Gezien deze ontwikkeling 
acht de ondergetekende het niet raadzaam thans voor te stellen 
de onderhoudsplicht naar burgerlijk recht uit te breiden met 
een wettelijke verplichting van broeders en zusters. 

Tussen het eerste en tweede lid is een nieuw lid ingevoegd 
om buiten twijfel te stellen, dat de door het eerste lid op Moed-
en aanverwantschap gegronde onderhoudsverplichtingen, be-
halve die van ouders en stiefouders jegens hun minderjarige 
kinderen en stiefkinderen, evenals onder het geldende wetboek 
alleen in geval van behoeftigheid zullen bestaan. 

Artikel 1.17.1.4. In dit artikel is achter „wettige" inge-
voegd „en natuurlijke", aangezien de ondergetekende geen 
voldoende reden ziet om van de wettelijke onderhoudsplicht 
jegens tot het gezin behorende stiefkinderen die jegens een in 
het gezin van de stiefouder opgenomen natuurlijk kind van 
zijn echtgenoot uit te sluiten. 

Artikel 1.17.1.6. Dit artikel is vervallen wegens de schrap-
ping van punt e van artikel 1.17.1.1 lid 1. 

Artikel 1.17.1.7. In de laatste zinsnede van het tweede lid 
is „behoeftige" vervangen door „gerechtigde". Het artikel heeft 
in beginsel betrekking op alle onderhoudsverplichtingen, die het 
eerste bock op bloed- of aanverwantschap of huwelijk grondt. 
Het is dus wenselijk ook hier de meer algemene term „(tot 
onderhoud) gerechtigde" te bezigen. 

Artikel 1.17.1.8. In het eerste lid zijn de woorden „op zijn 
verzoek" geschrapt om de consequentie te vermijden, dat hem 
die tot levensonderhoud verplicht is doch niet in staat is het 
daartoe vereiste geld op te brengen, alleen met diens instem-
ming zou kunnen worden bevolen de behoeftige in huis te 
nemen. De thans voorgestelde regeling komt naar haar inhoud 
overeen met artikel 466 lid 1 B.W. 

Ook in het tweede lid is, behoudens de invoeging van de 
woorden „wettig of natuurlijk", teruggekeerd tot de redactie 
van artikel 466 B.W., teneinde de vrijheid, die de bestaande 
bepaling de rechter laat, niet te beperken. 

Artikel 1.17.2.1. In het tweede lid van dit artikel is achter 
„wettige" ingevoegd „en natuurlijke". Men zie het bij artikel 
1.17.1.4 aangetekende. 



1.17.2 6 1.18.2 
Artikel 1.17.2.3. Zoals in de toelichting is vermeld, be-

antwoordt het door prof. Meijers ontworpen artikel 1.17.2.3 
grotendeels aan de artikelen 468 en 469 B.W. Evenwel is in 
deze artikelen het geval, bedoeld bij artikel 344, eerste lid, van 
dat wetboek, uitgezonderd. De ondergetekende acht het wense-
lijk, dat zodanige uitzondering ook in het onderhavige artikel 
wordt aangebracht, omdat een op artikel 1.17.1.3 gegronde 
actie tegen de vader, zoals uit de terminologie van dat artikel 
blijkt, evenals onder het geldende wetboek bij dagvaarding en 
niet bij verzoekschrift moet worden ingesteld. Om deze reden 
is alsnog een derde lid aan het artikel toegevoegd, dat de ver-
plichting van de vader, die tot het kind niet in familierechtelijke 
betrekking staat, aan de bepalingen van het eerste en het tweede 
lid onttrekt. 

Ook het vierde lid is nieuw. Het is ontleend aan het wets-
ontwerp 2814, waarin dergelijke bepalingen zijn opgenomen als 
tweede en derde lid van artikel 344a B.W. 

Voorts is een wijziging aangebracht in het eerste lid. De 
hierin door prof. Meijers als tweede zin opgenomen bepaling, 
welke in artikel 468 B.W. niet voorkomt, beoogt blijkens de toe-
lichting vast te leggen, dat degene, die het gezag over het kind 
uitoefent niet alleen een veroordeling tot betaling aan de voogdij-
raad kan uitlokken, maar ook bevoegd is zelfstandig onderhoud 
te vorderen in die zin, dat de veroordeling strekt tot betaling 
aan hemzelf, tenzij de rechter reeds een uitkering, te betalen 
aan de raad, heeft vastgesteld of een verzoek hiertoe aanhangig 
is. De ondergetekende is van oordeel, dat het openen van de 
mogelijkheid om een veroordeling tot betaling aan de wette-
lijke vertegenwoordiger te verzoeken — welke mogelijkheid 
zijns inziens in de door artikel 468 B.W. bestreken gevallen 
moeilijk met de geldende wet verenigbaar is — geen aanbe-
veling zou verdienen. Men dient hier twee dingen wel uiteen te 
houden. Enerzijds staat de vraag, wie bevoegd moet zijn de 
rechter te adiëren ter vaststelling van het bedrag, dat de onder-
houdsplichtige moet uitkeren; ongetwijfeld behoort hiertoe 
zowel de wettelijke vertegenwoordiger als de raad voor de 
kinderbescherming in het belang van het kind het initiatief te 
kunnen nemen. Een geheel andere vraag is, of men in de wette-
lijke vertegenwoordiger dan wel in de raad voor de kinderbe-
scherming de meest aangewezen figuur moet zien om, wan-
neer eenmaal rechterlijke vaststelling wenselijk is geacht en een 
executoriale titel is verkregen, tot invordering over te gaan, zo 
nodig door middel van gerechtelijke tenuitvoerlegging van die 
titel. Alleen de raad, niet de wettelijke vertegenwoordiger, be-
schikt over het zeer effectieve middel van vereenvoudigd loon-
beslag overeenkomstig artikel 479° W.v.B.R. Ook de preven-
tieve werking van het uiterste middel van lijfsdwang spreekt 
veel duidelijker, wanneer het de raad is, die hiertoe kan over-
gaan. Leidt een begonnen of dreigende executie van de rechter-
lijke uitspraak tot een betalingsregeling, dan is de raad beter 
dan een raadsman van de wettelijke vertegenwoordiger er op 
ingericht aan de naleving zo strikt mogelijk de hand te houden. 
Ongetwijfeld zijn er vele gevallen, waarin het nooit tot een exe-
cutie of bedreiging met executie komt, maar moeilijk is met 
zekerheid te voorzien dat in een bepaald geval zich nooit beta-
lingsmoeilijkheden zullen voordoen. In het bijzonder wanneer er 
eenmaal aanleiding is geweest het bedrag van de uitkering 
door de rechter te doen vaststellen, kan later licht een geschil 
ontstaan over de noodzaak tot wijziging wegens veranderde 
omstandigheden, dat onverwachts toch tot verstoring van de 
regelmatige betaling leidt. Is er eenmaal een achterstand ont-
staan, dan is het zeer moeilijk deze in te halen. In gevallen, 
die zich gunstig laten aanzien, kan de raad — zoals in de prac-
tijk ook pleegt te gebeuren — goedvinden, dat de alimentatie-
plichtige, die ingevolge de rechterlijke uitspraak de uitkering 
aan de raad moet voldoen, het geld rechtstreeks aan de wette-
lijke vertegenwoordiger zendt, mits de betalingsbewijzen regel-
matig ter controle aan de raad worden opgezonden. Het wets-
ontwerp 2814 bevat als artikel 344g (nieuw) B.W. de be-
paling, dat ook de uitkering, gegrond op artikel 344 lid 1, aan 
de raad voor de kinderbescherming en dus niet meer, zoals 
artikel 3446 thans nog voorschrijft, aan de voogd moet worden 

voldaan. Om deze redenen is de tweede zin van het eerste lid 
uit het ontwerp-Meijers niet overgenomen en is in het hierna te 
bespreken artikel 1.17.2.3a voor alle uitkeringen door ouders 
ten behoeve van hun minderjarige kinderen, waarvan het be-
drag door de rechter is bepaald, betaling aan de raad voor de 
kinderbescherming voorgeschreven. In de met enige redactie-
wijziging behouden eerste zin van artikel 1.17.2.3 lid 1 konden 
daarom de woorden „aan de voogdijraad" worden weggelaten. 

Artikel 1.17.2.3a. Het eerste lid van dit ingevoegde artikel 
bevat de bij artikel 1.17.2.3 reeds toegelichte bepaling, krach-
tens welke ouders een periodieke uitkering of som ineens ter 
voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding van hun 
kinderen, waarvan het bedrag door de rechter is bepaald, aan 
de raad voor de kinderbescherming moeten voldoen. 

Uit artikel 471 lid 2 B.W. volgt, dat zowel de voogdijraad 
als de wettelijke vertegenwoordiger van het kind bevoegd is een 
verzoek tot wijziging van het bedrag ener periodieke uitkering, 
dat door de rechter is bepaald, te verzoeken. Het is wenselijk 
ook in het ontwerp uitdrukkelijk vast te leggen, dat de raad 
voor de kinderbescherming en de wettelijke vertegenwoordiger 
beide bevoegd zijn een verzoek tot wijziging krachtens artikel 
1.17.1.10 van een door de rechter vastgestelde periodieke uit-
kering te doen. Hiertoe strekt het tweede lid. 

Artikel 1.18.1.1. In lid 1 is ter verbetering van een mis-
stelling „belanghebbende" vervangen door: „belanghebbenden". 

Artikel 1.18.2.3. Ten einde ook een onderzoek mogelijk te 
maken naar de vraag, of de vermiste is vertrokken na orde 
op het bestuur van zijn zaken te hebben gesteld, m.a.w. 
naar de vraag, of artikel 1.18.2.2 lid 2 sub a, dan wel sub b 
moet worden toegepast, is een kleine wijziging aangebracht in 
de redactie van artikel 1.18.2.3 lid 2. 

Artikel 1.18.2.4. In lid 1 zijn de woorden „aan de boedel-
rechter en" geschrapt. Naar de mening van de ondergetekende 
behoort een voorschrift, waarbij de griffier van de rechtbank 
wordt opgedragen een afschrift van het vonnis aan de boedel-
rechter te zenden, niet in het ontwerp thuis. 

Deze kwestie van interne organisatie kan voldoende worden 
geregeld door voorschriften van de Minister van Justitie. 

Artikel 1.18.2.6. In verband met de terminologie van de 
titel Gemeenschap 3.7 en van afdeling 4.5.4 over Verdeling 
van de nalatenschap is in lid 1 de uitdrukking „akte van 
scheiding" veranderd in „akte van verdeling". 

Om dezelfde reden, die is aangevoerd in de toelichting bij 
artikel 1.18.2.4, is lid 2 van het onderhavige artikel geschrapt. 

Artikel 1.18.2.8. In de eerste zin van dit artikel zijn de 
woorden „krachtens de scheiding van de huwelijksgemeenschap 
of deelgenootschap" vervangen door: „tengevolge van de be-
eindiging van een huwelijksgemeenschap of een deelgenoot-
schap". 

In de eerste plaats moet immers buiten twijfel worden ge-
steld dat het toepasselijk verklaren van de bepalingen omtrent 
de erfgenamen van een vermoedelijk overleden verklaarde erf-
later, ook geldt voor een ander deelgenootschap dan het in 
afdeling 1.8.2 geregelde wettelijk deelgenootschap; mitsdien 
wordt thans gesproken van een deelgenootschap. 

In de tweede plaats kwam een wijziging gewenst voor, aan-
gezien de term „scheiding" minder passend is, indien er een 
deelgenootschap is; in dit geval zijn er immers geen gemeen-
schappelijke goederen, die moeten worden „gescheiden" of 
„verdeeld", doch heeft slechts een „deling van de vermogens-
vermeerdering" (vgl. artikel 1.8.2.1) plaats. Om dit bezwaar 
te ondervangen is thans een formulering gekozen die zowel 
m.b.t. een huwelijksgemeenschap, als m.b.t. een deelgenoot-
schap passend is. 

De Minister van Justitie, 
L. A. DONKER. 


