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Ingezonden 25 april 1956. 

De ondergetekende heeft de eer het navolgende amendement 
voor te stellen: 

Het in artikel I, onder 2, voorgestelde artikel 160 van het 
Burgerlijk Wetboek wordt gelezen als volgt: 

Echtgenoten zijn jegens elkander tot samenwoning verplicht, 
tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. 

De plaats van samenwoning wordt in onderling overleg vast-
gesteld, en bij gebreke van overeenstemming door de cchtge-
noot, door wiens inkomsten uitsluitend of hoofdzakelijk in het 
onderhoud van het gezin wordt voorzien. 

Indien de echtgenoot, die krachtens het vorige lid bij gebreke 
van overeenstemming de plaats van samenwoning zou moeten 
bepalen, onder curatele staat of zich niet dienaangaande wil of 
kan verklaren, bepaalt de andere echtgenoot de plaats van 
samenwoning. 

Heeft een echtgenoot overeenkomstig één der beide vorige 
leden een besluit genomen, dat ernstige gevaren oplevert voor 
de zedelijke of geestelijke belangen van de gezinsleden of voor 
hun gezondheid, dan wel kennelijk onredelijk is, dan kan de 
andere echtgenoot zich tot de rechtbank wenden met het ver-
zoek die beslissing teniet te doen. 

Toelichting 
De ondergetekende is van mening, dat artikel 160, zoals het 

in het ontwerp van de Regering geredigeerd is, uitgaat van de 
gedachte, dat de man het hoofd van het gezin is, waardoor het 
artikel in tegenspraak staat tot de gehele geest van het ontwerp. 

Zij meent dit bezwaar weg te kunnen nemen door, ingeval er 
geen overeenstemming te bereiken is, de plaats van samen-
woning te laten bepalen door de echtgenoot, door wiens in-
komsten uitsluitend of hoofdzakelijk in de behoeften van het 
gezin voorzien wordt. 

Daar het begrip inkomsten zowel inkomsten uit arbeid als 
renten, pensioen e.d. omvat, wordt aldus een regeling verkre-
gen, die in alle gevallen een oplossing biedt, zonder dat de 
heerschappij van de man als noodhulp binnengehaald behoeft 
te worden. 

Ondergetekende meent, dat in het ontwerp van de Regering 
de mogelijkheid om rechterlijke tussenkomst in te roepen te be-
perkt is. Zij meent, dat deze tussenkomst niet alleen mogelijk 
moet zijn in gevallen, waarin een beslissing van een echtgenoot 
directe zedelijke of lichamelijke gevaren voor gezinsleden mee-
brengt, maar evenzeer in gevallen, waarin een beslissing — 
zonder directe gevaren op te roepen — kennelijk onredelijk is. 
Gedacht kan b.v. worden aan gevallen, waarin de vrouw een 
eigen werkkring heeft en de man uitsluitend uit plaagzucht 
een woning kiest, die ver van de plaats van haar werk verwij-
derd is. 

LIPS-ODINOT. 
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