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EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL / 

Z i t t i n g 1955—1956 

No. 199A 

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot opheffing van de handelings-
onbekwaamheid van de gehuwde vrouw. 

Nadat het Voorlopig Verslag der Commissie aan de Regering 
was medegedeeld, is van haar ontvangen de navolgende 

MEMORIE VAN ANTWOORD 

§ 1. Tijdstip van behandeling van het ontwerp. De onder-
getekende wil gaarne zijn grote erkentelijkheid betuigen voor 
de spoed waarmede het Voorlopig Verslag is uitgebracht, waar-
door het mogelijk zal zijn, dat nog tijdens de huidige zittini; 
het ontwerp van wet tot opheffing van de handelingsonbe-
kwaamheid van de gehuwde vrouw door de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal in de openbare beraadslaging kan worden 
behandeld. 

§ 2. Opmerkingen van algemene aard. Met voldoening heelt 
de ondergetekende ervan kennis genomen, dat door sommige 
leden dit wetsontwerp — dat, indien het tot wet zal zijn ver-
heven, de gehuwde vrouw van persona miserabilis maakt tot 
een handelingsbekwame — werd toegejuicht. Met deze lede:) 
is de ondergetekende van oordcel, dat daardoor een verouderde 
toestand wordt beëindigd. Dat de sociale positie van de ge-
huwde vrouw allengs in de openbare mening een aanmerkelijke 
verbetering had ondergaan, niet alleen wat de vrouwen betrelr, 
die zich in het openbare leven bewegen, doch ook wat betreft 
die vrouwen, die hoofdzakelijk in het gezin als echtgenote en 
als moeder optreden, zij gaarne beaamd. Ook kan de onder-
getekende instemmen met het betoog van deze leden, dat die 
positie nog wel voor verbetering vatbaar is, omdat niet steeds 
wordt beseft hoc moeilijk en verantwoordelijk de functie van 
de huisvrouw, vooral in een groot gezin, is. Daarbij kan — zo-
als de hier aan het woord zijnde leden opmerkten — de vrouw 
wel eens onvoldoende steun bij het oplossen van de talloze pro-
blemen, welke de opvoeding medebrengt, van haar echtgenoot 
krijgen. Intussen is dit een probleem, dat voor een groot deel 
buiten de sfeer van recht en wet is gelegen. Mocht het ondcr-
havige ontwerp tot wet worden verheven, dan heeft althans de 
wetgever, voor zover betreft de vermogensrechtelijke positie 
van de echtgenoten, al het mogelijke tot verbetering gedaan. 

Intussen wordt de algehele gelijkstelling van man en vrouw 
buiten het gebied van het vermogensrecht niet gegeven. De hier 
aan het woord zijnde leden hebben daarop ook gewezen, daar-
aan toevoegende, dat zij die volkomen gelijkstelling ook niet 
gewenst zouden vinden. Er blijven — zo wordt door deze leden 
opgemerkt — nu eenmaal voorschriften bestaan, waarbij de be-
slissing aan de man dient te worden opgedragen. Dat de door 
hen genoemde voorbeelden geenszins als een bewijs van minder-
waardigheid van de vrouw kunnen worden beschouwd, kan de 
ondergetekende onderschrijven. Zo zijn genoemd artikel 160, 
tweede lid, bepalende, dat de plaats van samenwoning, bij ge-
breke van overeenstemming, behoudens de daar genoemde uit-
zonderingen, door de man wordt bepaald; de regel, dat de 
vrouw de nationaliteit van de man krijgt, en dat zij, evenals de 
kinderen, in de praktijk zijn naam draagt. Gevallen, waarin. 

II 1430 199« 



2 

reeds ter wille van de rechtszekerheid, een eenhoofdige beslis-
sing noodzakelijk is. 

De hier aan het woord zijnde leden konden zich echter niet 
verenigen met de — bij amendement (stuk no. 12) van de 
meerderheid der vaste Commissie voor Justitie uit de Tweede 
Kamer in het wetsontwerp ingevoegde —- bepaling, dat de man 
het hoofd van de echtvereniging is (artikel 159, lid 1, van het 
derde nader gewijzigd ontwerp van wet). De ondergetekende 
heeft bij ds openbare beraadslaging in de Tweede Kamer daar-
over reeds zijn mening gegeven (Handelingen Tweede Kamer, 
zitting 1955—1956, blz. 2733, rechterkolom, en blz. 2735, 
linkerkolom). Hij moge volstaan met naar zijn opmerkingen 
van toen te verwijzen. Met de hier aan het woord zijnde leden 
is de ondergetekende — zoals uit die opmerkingen volgt — 
van oordeel, dat' de bepaling beter achterwege had kunnen 
blijven. 

De hoofdzaak van dit wetsontwerp is, aldus de hier aan het 
woord zijnde leden, de opheffing van de handelingsonbekwaam-
heid van de gehuwde vrouw. De ondergetekende constateert 
met voldoening, dat deze leden vele van de ontworpen artikelen 
als even zovele verbeteringen van het huidige bestel beschouw-
den. Zo zijn door hen met instemming begroet: de ontworpen 
regeling omtrent de bestemming van de inkomsten tot bestrij-
ding van de kosten der huishouding, daaronder begrepen de 
kosten der verzorging en opvoeding van de kinderen (artikel 
161, leden 1—4); de regeling ten aanzien van levensonderhoud 
van de verlaten echtgenoot buiten de gevallen van scheiding 
van tafel en bed en echtscheiding (artikel 161, lid 5) ; de ver-
plichting van de man om aan zijn vrouw voldoende geld voor 
de huishouding ter beschikking te stellen, ook als de echt-
genoten in onderling overleg niet samenwonen (artikel 162, 
lid 2) ; de regeling dat de rechtbank, wanneer daartoe ge-
gronde redenen bestaan, de aansprakelijkheid van een van 
beide echtgenoten voor de door de andere echtgenoot in het 
vervolg aangegane verbintenissen ten behoeve van de gewone 
gang van de huishouding, kan opheffen (artikel 163); de voor-
ziening in het bestuur over de privégoederen of de goederen 
der gemeenschap, wanneer de besturende echtgenoot afwezig is 
of in de onmogelijkheid verkeert te besturen (artikel 165). 

De ondergetekende heeft met voldoening kennis genomen 
van de opmerking van deze leden, dat zij konden aanvaarden, 
dat de algehele gemeenschap van goederen als regel is behou-
den, nu dit stelsel blijkbaar in de rechtsovertuiging van ons 
volk wortel heeft geschoten. Bij de behandeling van vraag-
punt 45 in de Tweede Kamer der Staten-Generaal is deze 
voorkeur voor de algehele gemeenschap ook duidelijk gebleken. 

Door deze leden is vervolgens de controverse ter sprake ge-
bracht, die aangegeven is in het verslag houdende een vraag-
punt met daarop door de Minister van Justitie voorgestelde 
conclusie (stuk no. 15). De in dit vraagpunt onder tl en b ge-
stelde mogelijkheden komen overeen met de door de hier aan 
het woord zijnde leden aangeduide standpunten. De openbare 
behandeling van dit vraagpunt in de Tweede Kamer heeft 
plaatsgevonden op 10 en 11 april 1956 (Handelingen Tweede 
Kamer, zitting 1955—1956, blz. 2569—2591 en 2593—2598). 

De gerezen controverse betrof de keuze tussen de artikelen 
176 en 179 van het door de ambtsvoorganger van de onderge-
tekende voorgedragen nader gewijzigd ontwerp van wet (stuk 
no. 10) enerzijds, de artikelen 176 en 177 van het door de 
ondergetekende verdedigde en door de Tweede Kamer aange-
nomen derde nader gewijzigd ontwerp van wet (stuk no. 177) 
anderzijds. Kortheidshalve zij de terminologie van deze leden 
gebezigd: het ontwerp-Donker tegenover het ontwcrp-Van 
Oven. In het ontwerp-Donker was de rechtspositie van man en 
vrouw niet gelijk. De gehuwde vrouw kon slechts in met name 
genoemde gevallen door haar schulden de gemeenschap aan-
sprakelijk maken (artikel 176); zij kon voorts slechts in met 
name genoemde gevallen de goederen der gemeenschap bestu-
ren, rf.w.z. daarover beschikken en het beheer voeren (artikel 
179). In beginsel was het de man, die de gemeenschap ver-
bond en het bestuur daarover voerde. Het ontwerp-Van Oven 
heeft op beide punten de rechtspositie van man en vrouw gelijk 
gemaakt. Artikel 176 bevat het ene hoofdbeginsel: alle schul-

den, ongeacht of zij van de zijde van de man of van de vrouw 
komen, zijn gemeenschapsschulden en verhaalbaar op de ge-
meenschap. Het andere hoofdbeginsel ligt in artikel 177. Ook 
ten aanzien van het bestuur wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen man en vrouw. Behoudens de mogelijkheid van con-
tractuele afwijking, staan de goederen der gemeenschap onder 
het bestuur van de echtgenoot, van wiens zijde zij in de ge-
meenschap zijn gevallen. 

De hier aan het woord zijnde leden brachten vervolgens het 
reeds in de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer 
(stuk no. 5) vermelde betoog van prof. Meijers ter sprake, die 
in zijn toelichting op zijn ontwerp voor een nieuw Burgerlijk 
Wetboek drie mogelijkheden stelde (blz. 61 en 62): men kan 
voor de meeste handelingen toestemming van beide echtgeno-
tcn verlangen, men kan ieder van de echtgenoten bevoegd ver-
klaren, de goederen van de gemeenschap te besturen en door 
zijn handelingen te binden, en men kan het bestuur aan een der 
echtgenoten opdragen, behoudens speciale regeling voor spe-
ciale gevallen. Prof. Meijers en de ambtsvoorganger van de 
ondergetekende hebben de voorkeur aan de derde mogelijkheid 
gegeven. De ondergetekende heeft die derde mogelijkheid ver-
worpen en in de plaats daarvan het in het amendement der 
meerderheid van de vaste Commissie voor Justitie uit de 
Tweede Kamer (stuk no. 13) neergelegde stelsel aanvaard. Dat 
bij een gemeenschap van goederen óf één der echtgenoten de 
doorslag moet geven of de beslissing aan een derde, in casu de 
rechter, moet worden opgedragen, zoals door Minister Donker 
is gesteld (verslag van het mondeling overleg met de vaste 
Commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer, stuk no. 8, 
blz. 3, rechterkolom, onderaan), moet de ondergetekende ont-
kennen. Het ontwerp-Van Oven moge naar zijn bescheiden 
mening het tegendeel aantonen. Overigens wil de ondergete-
kende zich gaarne aansluiten bij het betoog van zijn ambts-
voorganger, dat een stelsel, waarin de rechter steeds moet wor-
den te hulp geroepen, niet aanvaardbaar is, daar zulks niet be-
vorderlijk zou zijn voor een harmonisch huwelijksleven; de 
rechterlijke tussenkomst moet tot enkele gevallen van groot be-
lang beperkt blijven. Daarentegen kan de ondergetekende niet 
onderschrijven de stelling van Minister Donker, dat de volko-
men gelijkheid van man en vrouw ten opzichte van hun ge-
meenschappelijk vermogen niet slechts voor de echtelieden, 
maar ook voor de crediteuren onaanvaardbaar zou zijn. In het 
ontwerp-Van Oven is juist speciale aandacht geschonken aan 
de belangen van crediteuren. Verwezen moge worden naar de 
uiteenzetting van de ondergetekende in de Tweede Kamer over 
artikel 177 (Handelingen Tweede Kamer, zitting 1955—1956, 
blz. 2723; in W.P.N.R. 4446 en N.J.B. 1956, blz. 430/433, is 
deze uiteenzetting overgenomen). 

Er is, zoals de ondergetekende bij de behandeling van het 
vraagpunt in de Tweede Kamer heeft opgemerkt, in het ont-
werp-Van Oven sprake van twee kapiteins op één schip. „Het 
huwelijk is nu eenmaal een schip, waarop twee gelijkwaardige 
subjecten het gezag moeten voeren en in werkelijkheid ook nog 
altijd voeren" (Handelingen Tweede Kamer, zitting 1955— 
1956, blz. 2591, rechterkolom). De ondergetekende moet der-
halve ontkennen, dat zijn stelsel kan worden gekwalificeerd als 
door de hier aan het woord zijnde leden geschiedt: elke kapi-
tein heeft zijn eigen schip. Met een dergelijke kwalificatie geeft 
men het karakter van die vorm van huwelijksgoederenrecht 
weer, waarbij ieder der echtgenoten slechts eigen; privévermogen 
heeft, er dus geen gemeenschap is. Ook kan de ondergetekende 
niet erkennen, dat de gemeenschap in zijn stelsel geen echte 
gemeenschap is. Hij moge hier herhalen wat hij in de Tweede 
Kamer heeft gezegd: „Op de vraag, of hierdoor (bedoeld is 
artikel 177) de gemeenschap uiteen wordt gescheurd, antwoord 
ik zeer bepaald en zeer overtuigd: neen, geen sprake van. Het 
blijft een rasechte, achttien karaats gemeenschap, al is er voor 
de praktische uitwerking een regel gevonden, die een kleine 
afwijking suggereert" (Handelingen Tweede Kamer, zitting 
1955—1956, blz. 2591, rechterkolom). Dat voor het begrip 
gemeenschap de overwegende positie van één der echtgenoten 
essentieel is, moet bepaaldelijk worden tegengesproken. Zij, die 
zo redeneren, zien voorbij, dat de algehele gemeenschap, zoals 
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die thans in het Burgerlijk Wetboek is geregeld, slechts één be-
paalde verschijningsvorm van die algehele gemeenschap is, die 
zeker niet voor eens en voor al moet gelden. Het kan ook 
anders en beter, zoals, naar de overtuiging van de ondergetc-
kende, kan blijken uit het ontwerp-Van Oven. 

De ondergetekende betreurt, dat de hier aan het woord zijn-
de leden de voorkeur gaven aan het stelsel door Minister 
Donker bepleit. Inderdaad heeft mejuffrouw Zeelenberg tijdens 
de openbare behandeling in de Tweede Kamer naar aanleiding 
van het vraagpunt de voorkeur gegeven aan het ontwerp-
Donker (Handelingen Tweede Kamer, zitting 1955—1956, 
blz. 2583—2585). De ondergetekende wil er echter wel op 
wijzen, dat haar oordeel toen nog voorlopig was, omdat zij nog 
niet het ontwerp-Van Oven kende om tot een definitieve keuze 
te kunnen komen. Het heeft de ondergetekende bijzonder ver-
heugd, dat deze geachte afgevaardigde bij de behandeling van 
het wetsontwerp niet van bezwaren heeft doen blijken. 

Volgens het Voorlopig Verslag te dezer plaats is door de 
voorstanders van het stelsel-Van Oven de aandacht op de 
kwestie van de gemeenschappelijke eigendom gevestigd. Hier-
over heeft onder meer de heer Van Rijckcvorsel in de Tweede 
Kamer gesproken (Handelingen Tweede Kamer, zitting 1955— 
1956, blz. 2716, rechterkolom). De ondergetekende heeft op 
de desbetreffende vraag van de heer Van Rijckevorsel ge-
antwoord, dat de algehele gemeenschap inderdaad een ge-
meenschap is in de zin van titel 3.7 van het ontwerp-Meijers 
(Handelingen Tweede Kamer, zitting 1955—1956, blz. 2727, 
rechterkolom). Hij heeft daaraan echter toegevoegd — het 
ging in casu om artikel 177 — dat, zonder artikel 177, vol-
gens de algemene regels van het ontwerp-Meijers in beginsel 
voor elke bestuurshandeling de gezamenlijke medewerking van 
de echtgenoten zou zijn vereist; juist vanwege de onwense-
lijkheid van die regel voor het geval van algehele gemeen-
schap, is artikel 177 opgenomen. De toepasselijkheid van 
de algemene regels op het stuk van de mede-eigendom is 
— zo kan men meer in het algemeen stellen — door de bij-
zondere regels van titel 7 van het ontwerp uitgesloten. De ver-
gelijking met de gemeenschappelijke eigendom is daarom, wat 
men overigens van die vergelijking ook moge denken, uit een 
oogpunt van praktische rechtstoepassing niet van belang. Naar 
de ondergetekende vertrouwt, zijn hierdoor de bezwaren die 
tegen de vergelijking werden aangevoerd, weggenomen. Ten 
slotte moge de ondergetekende zijn erkentelijkheid betuigen 
voor de opmerking van de hier aan het woord zijnde leden, dat 
zij, ondanks hun voorkeur voor de opvattingen van mr. 
Donker, prof. Meijers en mejuffrouw Zeelenberg, aan wie 
inderdaad een zekere progressiviteit niet kan worden ontzegd, 
niettemin gaarne hun stem aan dit ontwerp zullen geven, daar 
het zovele verbeteringen in de positie van de gehuwde vrouw 
behelst. 

Met instemming heeft de ondergetekende ervan kennis ge-
nomen, dat vele leden er hun voldoening over uitspraken, dat, 
indien dit wetsontwerp tot wet zou worden verheven — waar-
bij dan werd vooruitgelopen op de meer omvattende vernieu-
wing van ons burgerlijk recht —, daarmede een einde zou 
komen aan de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde 
vrouw. Terecht werd door deze leden opgemerkt, dat de hui-
dige status van de gehuwde vrouw in strijd is geraakt met de 
gehele rechtsontwikkeling, tenderende naar de gelijkstelling 
van man en vrouw, ook in het huwelijk. Overigens moet de 
ondergetekende betwijfelen, of, zoals deze leden stelden, die 
huidige status niet zozeer voortvloeit uit een mindere waarde-
ring van het vrouwelijk intellect als wel uit bezorgdheid voor de 
eenheid in het huwelijk. 

Deze leden stelden vervolgens de vraag aan de orde, hoever 
de handelingsbekwaamheid van de gehuwde vrouw moest wor-
den uitgestrekt bij wettelijke gemeenschap van goederen, en of 
de nieuwe regeling moest leiden tot het stelsel van twee kapi-
teins op één schip. In dit verband werd door deze leden opge-
merkt, dat dit stelsel-Van Oven is verdedigd door verwijzing 
naar de vennootschap. Hiertegen moet de ondergetekende stel-
ling nemen. Inderdaad is deze vergelijking wel eens gemaakt. 

Minister Donker heeft ter gelegenheid van het mondeling over-
leg met de vaste Commissie voor Justitie die vergelijking ter 
sprake gebracht en verworpen (Verslag blz. 3, rechterkolom). 
Ook de ondergetekende ziet in deze vergelijking — die in geen 
enkel opzicht als steun voor zijn ontwerp is gebezigd — geen 
nut. Hij onderschrijft het betoog van de hier aan het woord 
zijnde leden, dat de vergelijking reeds hierom niet opgaat, om-
dat de vennootschap uiteraard een tijdelijke, het huwelijk een 
blijvende gemeenschap is. En ook kan de ondergetekende be-
amen, dat een stelsel van huwelijksgoederenrecht, hetwelk de 
kiem van ontbinding van het huwelijk in zich zou dragen, on-
aanvaardbaar zou zijn. 

Ettelijken van de hier aan het woord zijnde leden maakten 
naar aanleiding hiervan de opmerking, dat voor hen bij de 
beoordeling van enig stelsel van huwelijksgoederenrecht een 
voorname maatstaf is, of dit recht al dan niet bijdraagt tot ver-
steviging van de huwelijks- en gezinsband. Tot zover wil de 
ondergetekende gaarne zijn instemming betuigen. Ook hem gaat 
de bescherming van huwelijk en gezin in de hoogste mate ter 
harte en hij heeft hiervan ook bij de behandeling van het wets-
ontwerp in de Tweede Kamer getuigd en wel eerst bij de be-
raadslagingen over het vraagpunt (Handelingen Tweede Kamer, 
zitting 1955—1956, blz. 2588, rechterkolom, en blz. 2589). 
Vervolgens, bij de behandeling van het wetsontwerp, heeft de 
ondergetekende op een desbetreffende vraag van de heer Ger-
brandy opgemerkt, dat de mogelijkheid van rechterlijke tussen-
komst, die in de zesde titel van het ontwerp op verschillende 
plaatsen wordt gegeven, een huwelijksbeschermcnde werking 
heeft. Men mag echter van de wet op dit gebied niet te veel 
eisen. Als men dit voor ogen houdt, beantwoordt het wetsont-
werp, naar de stellige overtuiging van de ondergetekende, aan 
het doel, dat deze leden bevorderd wensten te zien. Dit doel 
staat geenszins in tegenstelling, maar wordt veeleer bevorderd 
door de strekking van het wetsontwerp: opheffing van de 
handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw en gelijk-
stelling van man en vrouw ten aanzien van hun gemcenschap-
pelijk vermogen. Dat hier de vergelijking met het vennoot-
schapsrecht, die, naar terecht werd betoogd, bepaald materia-
Iistisch aandoet, buiten moet blijven, is reeds opgemerkt. 

De ondergetekende wil uitdrukkelijk ontkennen, dat er zijner-
zijds van overdrijving sprake is geweest. Al moge dan juist zijn 
de opmerking van de hier aan het woord zijnde leden, dat tus-
sen man en vrouw in het huwelijk een onmiskenbaar verschil 
in roeping, taak en verantwoordelijkheid bestaat, in het huwc-
lijksgocderenrecht kan en moet de door het ontwerp gebrachte 
gelijkheid worden aanvaard. Hier ligt, zoals reeds opgemerkt, 
geen tegenstelling. In de tot dusverre gevoerde discussies heeft 
de ondergetekende ook geen aanwijzingen voor het tegendeel 
kunnen bespeuren. 

Door deze leden is toegejuicht, dat in het ontwerp de be-
paling voorkomt, dat de man het hoofd van de echtvereniging 
is. De ondergetekende meent te mogen volstaan met een ver-
wijzing naar zijn opmerking gemaakt naar aanleiding van het 
betoog van sommige leden. 

Zoals reeds opgemerkt, moet de ondergetekende bestrijden 
dat het ontwerp vervallen is in overdrijving. Hij kan niet be-
amen, dat het gekozen stelsel al te zeer abstraheert van de 
diepere zin van het huwelijk, zijn eenheid en de onderscheiden-
heid daarin van man en vrouw. Dat het wetsontwerp bepaalde-
lijk niet in het rechtsbewustzijn van grote groepen van ons volk 
zal leven, komt de ondergetekende niet juist voor. 

De ondergetekende heeft er nota van genomen, dat de hier 
aan het woord zijnde leden aan het ontwcrp-Donker gaarne 
hun stem zouden hebben gegeven, maar aan de huidige tekst 
zeker niet met graagte hun goedkeuring zouden hechten en zelfs 
in twijfel trokken, of het hun inderdaad mogelijk zou zijn er-
voor te stemmen. 

Van de hiervoren vermelde groep van vele leden waardeer-
den anderen, dat Regering en Tweede Kamer de moeilijkheden, 
waarvoor men zich in casu geplaatst ziet, niet uit de weg waren 
gegaan. In beginsel is, aldus deze leden, de gelijkstelling van 
man en vrouw in het ontwerp neergelegd en zijn er nog slechts 
zwakke sporen van de maritale macht overgebleven. Wordt het 
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tot wet verheven, dan blijft de man „hoofd van de echtvereni-
ging" en bepaalt hij als regel de gemeenschappelijke woonplaats. 
Hij brengt ook als regel het geld in. Wat evenwel de gemeen-
schap van goederen betreft, is er gelijkheid tussen man en 
vrouw. Het is niet meer de man alleen, die de gemeenschap be-
stuurt, doch beiden hebben die bevoegdheid. De goederen, die 
van de zijde van een der echtgenoten in de gemeenschap zijn 
gevallen, worden door die echtgenoot bestuurd. Voor de schul-
den van ieder der echtgenoten is de gemeenschap aansprakelijk. 

Met dit betoog kan de ondergetekende zich gaarne vereni-
gen. Met voldoening heeft hij voorts vernomen, dat de hier aan 
het woord zijnde leden van oordeel zijn, dat deze gelijkstelling 
verenigbaar is met de christelijke opvatting van het huwelijk. 
Ook hun volgende opmerkingen wil de ondergetekende gaarne 
onderschrijven. Bij de discussies in de Tweede Kamer is aan-
gevoerd, dat het gekozen stelsel de persoonlijke verantwoorde-
lijkheid versterkt, en dat in verreweg het grootste aantal der 
gezinnen, wat de besteding van de gelden betreft, eerder de 
vrouw dan de man het hoofd van de gemeenschap kan worden 
genoemd. Indien dit waar is — aldus nog steeds deze leden —, 
moet huns inziens de wetgever, steeds uitgaande van wat in de 
praktijk gegroeid is, zich voegen naar de feiten. Wie daarvan 
wenst af te wijken, kan dit doen door het stellen van huwe-
lijkse voorwaarden. 

Inderdaad zal, zoals door deze leden werd opgemerkt, moe-
ten worden afgewacht, hoe het nieuwe recht in de praktijk zal 
werken. Naar alle waarschijnlijkheid zal het aantal huwelijkse 
voorwaarden wel toenemen. Dat bij algehele gemeenschap het 
dubbele kapiteinschap een bron van onenigheid kan worden, 
is — naar de overtuiging van de ondergetekende —• geenszins 
te verwachten. Thans kan de man het door de vrouw ver-
worven goed door het aangaan van verbintenissen en het stellen 
van beschikkingsdaden doen verloren gaan; naar het ontwerp 
zullen beide echtgenoten zulks kunnen door het aangaan van 
verbintenissen, maar niet — voor zover het goed dat op naam 
staat betreft — door beschikkingsdaden. Het is niet in te zien, 
waarom dit laatste stelsel tot groter grieven tussen echtgenoten 
zou leiden dan het eerste. Trouwens door de hier aan het 
woord zijnde leden is zelf gewezen op de overweging, dat een 
eenheid, steunende op rechtsongelijkheid, minder waarde heeft 
dan een eenheid, gevormd door gelijkwaardige partners. Deze 
leden verwachtten, dat de christelijke opvatting van het huwe-
lijk in ons volk voldoende is verankerd, en dat langs deze weg 
de spanningen, welke het nieuwe recht wellicht zal opwekken, 
kunnen worden opgevangen. Het stemt de ondergetekende tot 
voldoening, dat deze leden met die slotopmerking te kennen 
gaven, dat zij de toekomst van het wetsontwerp — eenmaal 
wet geworden — met vertrouwen tegemoet zagen. 

Verscheidene leden verklaarden zich te kunnen verenigen 
met de algemene strekking van de ontworpen regeling: op-
heffing van een reeks van de thans geldende voorschriften, zulks 
ter bevordering van de handelingsbekwaamheid van de ge-
huwde vrouw. Het doet de ondergetekende genoegen, dat deze 
leden van die handelingsbekwaamheid overtuigde voorstanders 
waren en bepalingen als de artikelen 161, 163, 165 en 179 van 
het huidige B.W. principieel in strijd met een christelijke op-
vatting van het huwelijk achtten, omdat de aangehaalde bepa-
lingen uitgaan van de minderwaardigheid van de vrouw. Voorts 
heeft de ondergetekende kennis genomen van hun instemming 
met het voorschrift, dat de man het hoofd van de echtvereni-
ging is, omdat daarin tot uitdrukking wordt gebracht, dat het 
huwelijk als juridische figuur een gemeenschap is van de ge-
zamende hand en geen contractuele verhouding, en daarin 
vorm wordt gegeven aan de algemene gedachte, welke op dit 
stuk bij ons volk leeft. 

De ondergetekende betreurt, dat deze leden met ernstig leed-
wezen constateerden, dat in het ontwerp het beginsel is op-
genomen, dat bij algehele gemeenschap van goederen de rechts-
positie van man en vrouw ten aanzien van hun gemeenschap-
pelijk vermogen gelijk zal zijn. Volgens deze leden is te elfder 
ure besloten tot aanvaarding van het valse beginsel van de 
gelijkheid in plaats van de gelijkwaardigheid van man en 

vrouw. De ondergetekende moet hiertegen met stelligheid be-
zwaar maken. Natuurlijk zijn in het algemeen man en vrouw 
niet volkomen gelijk, maar slechts gelijkwaardig. Er zijn en 
blijven verschillen. Maar op het stuk van het huwelijksgoe-
derenrecht zijn die er niet, behoren er althans niet te zijn. 
Hier moge worden herhaald, dat die verschillen nimmer dui-
delijk zijn aangetoond. Ook kan de ondergetekende bepaalde-
lijk niet instemmen met de opmerking van de hier aan het 
woord zijnde leden, dat er een regeling is tot stand gebracht, 
welke niet in overeenstemming is met juiste beginselen en met 
de in het volk levende rechtsopvatting, daargelaten nog de 
praktische moeilijkheden, waartoe een dergelijke regeling al-
licht zal leiden. Het verwijt, dat het ontwerp voet heeft gege-
ven aan de verwezenlijking van een abstracte theorie, welke 
aan een geheel anders geaard leven wordt opgedrongen, is, 
naar de mening van de ondergetekende, ongegrond. 

De ondergetekende heeft vernomen, dat enige leden er voor-
lopig de voorkeur aan gaven, slechts enkele opmerkingen aan 
dit wetsontwerp te wijden, waarbij zij zich het recht voorbe-
hielden, bij de openbare beraadslaging in nadere beschou-
wingen te treden, indien vertogen van andere zijde hun daar-
toe aanleiding mochten geven. 

Tevens heeft de ondergetekende kennis genomen van de 
motieven voor dit streven naar beperking van deze leden. Hij 
moge daarbij met voldoening aantekenen, dat, naar het oor-
deel van deze leden, in de Tweede Kamer het ontwerp op 
uiterst degelijke en knappe, zo niet uitputtende, wijze was be-
handeld. 

Terecht wordt door de hier aan het woord zijnde leden op-
gemerkt, dat de positie, waarin de vrouw in het algemeen en 
de gehuwde vrouw in het bijzonder ten gevolge van de ont-
wikkeling van het rechtsbewustzijn op dit stuk, ook bij ons 
volk, is komen te verkeren, wel ingrijpend is gewijzigd. Met 
deze leden kan ook de ondergetekende voor een goed deel de 
definitie van het huwelijk, door het lid der Tweede Kamer de 
heer Van der Feltz bij de behandeling van dit wetsontwerp 
gegeven, onderschrijven: „het huwelijk is een innig verbonden 
geestelijke eenheid van man en vrouw, ieder met eigen rechten, 
ook op vermogensrechtelijk gebied, die deze in liefde voor 
elkaar en in onderlinge overeenstemming tezamen uitoefenen" 
(Handelingen Tweede Kamer, zitting 1955—1956, blz. 2702, 
rechterkolom). Met voldoening zij geconstateerd, dat deze leden 
het standpunt der Regering, dat het beginsel van handelings-
onbekwaamheid niet in overeenstemming is met de waarde, 
welke de huidige tijd toekent aan de persoonlijkheid van de 
vrouw, en voor het tegendeel moet plaats maken (Memorie 
van Toelichting, stuk no. 3, Algemeen, onder 1), deelden en de 
gelijkstelling van de gehuwde vrouw met minderjarigen en 
onder curatele gestelden niet meer in overeenstemming achtten 
met de positie, welke haar in onze samenleving toekomt. 

De hier aan het woord zijnde leden beriepen zich mede op 
een stellige uitspraak, neergelegd in het „Herderlijk Schrijven" 
van 1952 der Generale Synode van de Nederlandse Hervormde 
Kerk, t.w. „dat de opvatting, dat de vrouw de mindere zou 
zijn van de man op grond van de Heilige Schrift als een mis-
verstand moet worden afgewezen". De ondergetekende heeft 
hiervan met genoegen kennis genomen. 

Ook heeft de ondergetekende grote waardering voor de op-
merking van deze leden, dat zij ontvankelijk waren voor de 
grote moeilijkheden, die, aan welke regeling van huwelijks-
goederenrecht dan ook, nu eenmaal noodzakelijk verbonden 
zijn. De bestaande regeling — aldus deze leden — is allerminst 
feilloos, handhaving daarvan zou een volstrekte onmogelijkheid 
zijn. Daarom moet de voorgestelde regeling, waaraan ook wel 
fouten zullen blijken te kleven, aangenomen worden. De onder-
getekende is het hier volledig ftiee eens. 

Op de hier aan het woord zijnde leden hadden de be-
denkingen, door het lid der Tweede Kamer mejuffrouw Zeelen-
berg ingebracht, diepe indruk gemaakt. Het verheugt de onder-
getekende, dat deze leden niettemin van mening waren, dat de 
wijze, waarop in het ontwerp is getracht aan verschillende der 
ingebrachte bezwaren tegemoet te komen, de verwachting wet-
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tigt, dat in de praktijk de voorgestelde bepalingen op niet al 
te veel moeilijkheden zullen stuiten. 

Deze leden hadden waardering voor de opneming in het ont-
werp van de bepaling, dat de man het hoofd van de echtvereni-
ging is. Dat voorschrift had — volgens de hier aan het woord 
zijnde leden —, ook al zijn er geen sancties aan verbonden, 
wat de algemene strekking ervan betreft, hun instemming, om-
dat het overeenkomt met de opvatting, welke bij hen en hun 
politieke geestverwanten omtrent het huwelijk bestaat. De 
ondergetekende meent hier niets aan te moeten toevoegen na 
hetgeen zijnerzijds reeds eerder is gezegd. 

De hier aan het woord zijnde leden hadden zich niet zonder 
bezorgdheid afgevraagd, hoe de voorgestelde regeling van arti-
kel 176 zich in de praktijk zou ontwikkelen. Terecht is in dit 
verband door deze leden gewezen op de bepalingen die de be-
scherming van het gezin ten doel hebben. Dank zij deze be-
palingen (de artikelen 164 en 164a), die ook in de gevallen 
van algehele en beperkte gemeenschap gelden, kan de toe-
komst in de praktijk met vertrouwen worden afgewacht. Dat 
de gemeenschap niet zal worden uiteengescheurd, heeft de 
ondergetekende reeds — met verwijzing naar zijn betoog in de 
Tweede Kamer — uiteengezet in zijn antwoord op de opmer-
kingen van sommige leden. 

De ondergetekende is zeer erkentelijk voor de verklaring van 
vele andere leden, dat zij zich met strekking en inhoud van dit 
wetsontwerp vrijwel geheel konden verenigen en de indiening 
ervan hebben toegejuicht. Het doet hem genoegen, dat deze 
leden van mening waren, dat in het bijzonder een gelukwens 
op zijn plaats is aan de huidige bewindsman, omdat hij, die 
zo lang en zo consequent de gelijkheid van man en vrouw in 
het huwelijksgoederenrecht heeft bepleit, nu degene mag zijn, 
die dit moderne en goed doordachte ontwerp mocht verdedigen 
en er de instemming van de grote meerderheid der Tweede 
Kamer op heeft verkregen. 

De hier aan het woord zijnde leden gaven op verschillende 
punten aan de inhoud van het ontwerp-Van Oven de voorkeur 
boven die van het ontwerp-Donker. Met name de artikelen 176 
en 177, waarin nauw aansluiting is gezocht bij wat in de meeste 
huwelijken in de praktijk is gegroeid, hadden hun bewondering 
en instemming. Het verheugt de ondergetekende, dat deze leden 
juist die artikelen hebben vermeld, omdat daarin de beide be-
ginselen, de steunzuilen van het ontwerp-Van Oven, zijn neer-
gelegd (vgl. Handelingen Tweede Kamer, zitting 1955—1956, 
blz. 2723, linkerkolom). 

Met het betoog van andere leden, die reeds in de aanvang 
van het Voorlopig Verslag hun bezwaren tegen het stelsel-Van 
Oven hadden ingebracht, nl. dat dit stelsel — met name artikel 
177 — niet in overeenstemming is met wat in de meeste huwe-

lijken in de praktijk is gegroeid, kan de ondergetekende zich, 
zoals reeds gezegd, allerminst verenigen. 

Het door de meerderheid van de vaste Commissie voor Jus-
titie uit de Tweede Kamer voorgestelde en door de Tweede 
Kamer aangenomen amendement tot invoeging van de bepaling 
dat de man het hoofd van de echtvereniging is, werd door de 
vele andere leden, te dezer plaatse aan het woord, als een ont-
siering van de nieuwe regeling aangemerkt. Ook deze leden 
moge verwezen worden naar het betoog van de ondergetekende 
in de aanvang van deze Memorie van Antwoord. Bij de defini-
tieve herziening van het Burgerlijk Wetboek zal overwogen 
moeten worden of deze bepaling moet worden gehandhaafd. 

§ 3. Artikelen. Het had de leden, laatstelijk aan het woord, 
getroffen, dat, indien het onderhavige ontwerp tot wet mocht 
worden verheven, ingevolge artikel 164 de medewerking van 
de andere echtgenoot voor het kopen van zaken op afbetaling 
slechts nodig is voor zaken, die kennelijk ten behoeve van de 
huishouding strekken. Zoals door hen terecht werd opgemerkt, 
geldt dit kriterium ook reeds thans (artikel 162a B.W.). Echter, 
onder bepaalde omstandigheden zal het op afbetaling kopen 
van een automobiel zeker kunnen worden aangemerkt als 
„kennelijk strekkende ten behoeve van de huishouding". Deze 
term moet ruim worden geïnterpreteerd (zie Klaassen-Eggens, 
8ste druk, 1956, blz. 26), zodat een verruiming van de bepaling 
niet noodzakelijk is. 

Met vele leden is de ondergetekende van oordeel, dat de aan 
ieder der echtgenoten toekomende bevoegdheid om afstand van 
de gemeenschap te doen (artikelen 184—188), vooralsnog 
noodzakelijk is. Afgewacht moet worden, hoe de desbetreffende 
bepalingen in de praktijk zullen werken. 

De Minisier van Justitie, 
J. C. VAN OVEN. 

De Commissie van Rapporteurs heeft gemeend met de mede-
deling van dit antwoord aan de Kamer haar Eindverslag te 
kunnen sluiten. 

Vastgesteld 6 juni 1956. 
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