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De vaste Commissie voor Justitie, in wier handen het onder-
havig wetsontwerp is gesteld, heeft de eer daaromtrent het 
volgende te rapporteren. 

Minister Donker schreef op 13 november 1952 in zijn Nota 
over het nieuwe Burgerlijk Wetboek, naar aanleiding van de 
aan prof. Meijers verstrekte opdracht: „Ons land is zo gelukkig 
in de persoon van prof. mr. E. M. Meijers een rechtsgeleerde 
van buitengemeen formaat te bezitten." 

In 1954 verloor ons land prof. Meijers en in 1956 verloor 
het de Minister „van buitengemeen formaat", wiens naam 
eveneens onverbrekelijk aan het nieuwe Burgerlijk Wetboek 
verbonden dient te blijven. Beiden, de geleerde en de Minister, 
gaven hun beste krachten aan de verwezenlijking van hun ge-
meenschappelijk ideaal, aan Nederland een nieuw Burgerlijk 
Wetboek te geven. 

De commissie herdenkt met weemoed en dankbaarheid het-
geen door deze grote mannen tot stand is gebracht. Anderen 
hebben hun werk overgenomen en zetten dit in de geest van 
hun voorgangers voort. Het grote werk zal worden voltooid. 
Met vertrouwen ziet de commissie de toekomst tegemoet. 

In haar Voorlopig Verslag op het wetsontwerp 3766 heeft 
de commissie bij haar algemene beschouwingen aandacht ge-
geven aan vragen, welke betrekking hebben op de wijze van 
behandeling van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Het is wel 
duidelijk, dat hetgeen aldaar is opgemerkt niet alleen gold voor 
de Inleidende titel, maar eveneens voor de behandeling van 
de overige delen van het Burgerlijk Wetboek geldt. 

Ten aanzien van de schriftelijke voorbereiding van het onder-
havige wetsontwerp heeft de commissie besloten haar Voor-
lopig Verslag over dit wetsontwerp in gedeelten uit te brengen, 
waartegen het Reglement van Orde zich niet verzet. 

De commissie heeft verder gemeend daartoe ook te kunnen 
overgaan, omdat de titels 1—5, 6—8 en 11—18 onderwerpen 
behandelen, waarover zonder schade afzonderlijk verslag kan 
worden uitgebracht. Het betreft hier min of meer op zich zelf 
staande delen. 

Ten slotte is de commissie van mening een gesplitst Voor-
lopig Verslag te moeten uitbrengen, omdat het uitbrengen van 
een volledig Voorlopig Verslag niet mogelijk is, zolang wets-
ontwerp 1430 (opheffing van de handelingsonbekwaamheid 
van de gehuwde vrouw) niet is afgehandeld. Het zou toch van 
weinig werkelijkheidszin getuigen, indien het huwelijksgoede-
renrecht in het onderhavige wetsontwerp los van wetsontwerp 
1430 behandeld zou worden. Daar de commissie iedere vermijd-
bare vertraging in de behandeling van het Burgerlijk Wetboek 
wil voorkomen, brengt zij bij deze haar Voorlopig Verslag over 
de titels 1 tot en met 5 uit. 

Taal. De commissie heeft kennis genomen van de op-
merkingen over de taal van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, die 
in de vak- en dagbladpers zijn verschenen. 

In het algemeen was de commissie van mening, dat aan de 
tekst van de wet degelijkheid, eerlijkheid en duidelijkheid ten 
grondslag behoren te liggen. Het mag niet zo zijn, dat de wet 
alleen en uitsluitend voor de ingewijde begrijpelijk is. Het is 
echter onvermijdelijk, dat de wetgever wel eens begrippen en 
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constructies gebruikt, welke voor een niet-deskundige wellicht 
een andere klank of betekenis hebben dan voor de deskundige. 
Niet altijd is het mogelijk of gewenst definities, omschrijvingen 
en verklarende toelichtingen in de wet te geven. Een wetboek 
dient een bruikbare samenvatting te geven van het geldende 
recht, geen verklaring en toelichting. Voor de vaak heldere en 
bondige formulering had de commissie grote bewondering en 
waardering. In het algemeen voldoet het ontwerp dan ook ten 
volle aan wat men zich ten onzent van een wetboek voorstelt. 

Verschillende opmerkingen van zuiver taalkundige aard kwa-
men de commissie gegrond voor. Uiteraard zal de commissie 
ook daaraan aandacht besteden. Zij acht het echter niet haar 
taak om het ontwerp systematisch op taaizuiverheid te onder-
zoeken. Wellicht zou de Minister vóór de openbare behande-
ling de definitieve tekst van het ontwerp nog eens door het 
kritische oog van een deskundige op het terrein van de taal 
willen doen bezien. 

Indeling en volgorde. De commissie is van mening, dat door 
prof. Meijers terecht in het algemeen de indeling en volgorde 
van het huidige wetboek is gevolgd. 

Uiteraard is ook een andere indeling te verdedigen. Men 
zou b.v. het huwelijksgoederenrecht in het vermogensrecht kun-
nen opnemen. Evenzo zou men zich kunnen voorstellen, dat 
de voorgestelde titel 18 beter tussen de voorgestelde titels 3 en 4 
geplaatst zou kunnen worden. De commissie achtte het echter 
wenselijker op deze en soortgelijke opmerkingen met betrek-
king tot de indeling en volgorde niet nader in te gaan. Bij de 
bespreking van de desbetreffende titels en artikelen kan hierover 
nader van gedachten worden gewisseld. 

Opschrift. Het eerste boek is getiteld: „Personen en familie-
recht". Het was enige leden opgevallen, dat in Het Personeel 
Statuut, 1954, blz. 76v, A van Praag de voorkeur geeft aan de 
oude benaming „Van personen". Het bezwaar van genoemde 
schrijver tegen de voorgestelde benaming ligt hierin, dat de 
nieuwe benaming zou suggereren, dat nu de inhoud van het 
eerste boek door de titel gedekt zou zijn. Enkele leden konden 
toegeven, dat een onderwerp als het huwelijksgoederenrecht 
eigenlijk nauwelijks familierecht genoemd kan worden. Daar 
staat echter tegenover, dat er verschillende onderwerpen zijn, 
die beter tot het familierecht dan tot het personenrecht gere-
kend kunnen worden (b.v.: adoptie, ouderlijke macht, levens-
onderhoud). De oude benaming leidde tot onderscheidingen in 
personenrecht in eigenlijke en personenrecht in oneigenlijke zin. 
Deze gekunstelde onderscheiding wordt overbodig bij de nieuwe 
eerlijker benaming. Deze leden konden zich dan ook met de 
voorgestelde verandering zeer wel verenigen. Ook de overige 
leden van de commissie zagen geen aanleiding om van hetgeen 
in dezen is voorgesteld af te wijken. 

TITEL 1 
Algemene bepalingen 

Artikel 1. In het ontwerp-Meijers was het eerste lid gelijk 
aan artikel 2, lid 1, B.W. In het wetsontwerp is de zinsnede 
„op het grondgebied van de Staat" vervangen door „in Neder-
land". Onder „Nederland" kan, zo merkte een lid op, zowel 
de rechtsgemeenschap als het territoir verstaan worden. Uit de 
toelichting ]) van de Minister blijkt echter, dat, indien van het 
geografische begrip sprake is, in de wetgeving over „Nederland" 
gesproken zal worden en, indien de rechtspersoon bedoeld 
wordt, over „Staat". Het is volgens dit lid dan ook volkomen 
juist, dat in dit artikel over „Nederland" wordt gesproken. 

Een ander lid vroeg, of onder „allen die zich in Nederland 
bevinden" nu ook verstaan moeten worden zij, die zich op of 
in een vaartuig bevinden. Nu de Minister in zijn toelichting het 
geografisch begrip „Nederland" aan de orde heeft gesteld, zou 

1 ) Onder toelichting van de Minister wordt in dit verslag verstaan het-
geen vervat is in de Memorie van Toelichting (3767, no. 3). Overigens 
wordt onder toelichting verstaan de toelichting van prof. Meijers op het 
door hem opgestelde ontwerp voor een nieuw Burgerlijk Wetboek, eerste 
gedeelte (Boek 1—4), 1954. 
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het hier aan het woord zijnde lid gaarne van de Minister willen 
vernemen, welke zijn opvatting is over de vraag, of een Neder-
lands (lucht)vaartuig ook als Nederlands territoir aangemerkt 
moet worden. 

Enkele leden gaven als hun voorlopige mening over deze 
kwestie te kennen, dat, indien een vaartuig de Nederlandse 
nationaliteit heeft, daarmede in het geheel niet gezegd kan 
worden, dat het vaartuig nu ook Nederlands territoir zou zijn. 
De nationaliteit is een hoedanigheid, welke enerzijds een ver-
houding schept tussen de Staat en de drager van de nationaliteit 
en anderzijds de deelnemers aan het internationale verkeer van 
elkander onderscheidt. Genoemde verhouding kan ten gevolge 
hebben, dat de Nederlandse wetgeving buiten Nederlands terri-
toir toepasselijk is; dat b.v., zoals uit het zeerecht bekend is, de 
wet van de vlag kan gelden boven die van de plaats, waar een 
handeling wordt verricht, of dat het strafrecht van toepassing 
is op de Nederlander, die zich in het buitenland aan een be-
paald strafbaar feit schuldig maakt, of op hem, die een straf-
baar feit pleegt aan boord van een Nederlands vaartuig. Het 
feit, dat het Nederlandse recht van toepassing is, is een gevolg 
van de verhouding tussen de Staat en de drager van de Neder-
landse nationaliteit en niet een gevolg van de veronderstelling, 
dat de drager van de nationaliteit een stukje wandelend, vlie-
gend of drijvend Nederlands territoir zou zijn. De vraag, in 
welke mate de Nederlandse wet buiten Nederland van toepas-
sing zal zijn, wordt bepaald door de Nederlandse wet, door de 
regels van het internationaal privaatrecht en door die van het 
volkenrecht. 

In verband met het voorgestelde artikel 1 wezen deze leden 
nog op de Akte van Brussel betreffende de slavenhandel van 
2 juli 1890, Stb. 1892, no. 92, artikel 28. In genoemd artikel 
wordt bepaald, dat een slaaf, die aan boord van een oorlogs-
schip onder de vraag van een der ondergetekenende Mogend-
heden, waaronder Nederland, vlucht, onmiddellijk en onher-
rdepelijk in vrijheid zal worden gesteld. Daargelaten, hoe men 
zich deze handeling nu precies dient voor te stellen, in ieder 
geval wordt een uitdrukkelijke vrijmakingshandeling vereist. 
Ware een Nederlands oorlogsschip Nederlands territoir, een 
mening, die men nog weleens hoort verkondigen, dan zou de 
slaaf zonder meer vrij zijn. 

De commissie zou het op prijs stellen, indien de Minister 
zich zou willen uitspreken over de verhouding (lucht)vaartuig 
en territoir en in het bijzonder over de vraag, of de toestand 
in dezen bij het oude gelaten zal worden, of dat er verande-
ringen in het vooruitzicht worden gesteld. 

Artikel 2a. Dit. door de Minister ingevoegde, artikel ver-
vangt de 14de titel „Van bloedverwantschap en zwagerschap" 
van het huidige Burgerlijk Wetboek. 

Prof. Meijers had in zijn ontwerp deze 14de titel geschrapt, 
omdat naar zijn mening deze geheel van leerstellige aard is 
(Toelichting, blz. 34). De Minister is echter, blijkens zijn toe-
lichting, van mening, dat de bepalingen van artikel 2a „moeilijk 
kunnen worden gemist". 

Het was enige leden opgevallen, dat hier sprake is van een 
controverse, die 130 jaar geleden ook reeds aan de dag trad. 
Toen werd door de Kamer de opmerking gemaakt, „dat deze 
titel niet tot de wetgeving, maar tot den leerstoel in de hooge-
scholen behoort", terwijl ook werd gezegd, dat deze titel over-
bodig is „als behelzende geene bepalingen van stellig regt, maar 
doctrinale uitleggingen.". De Regering was een andere mening 
toegedaan. Zij was van mening, dat het hier wel degelijk stel-
lige, wettelijke bepalingen betrof, die in de wet thuis horen. 
De Regering kreeg haar zin en de ontworpen titel 14 kwam 
verder zonder moeilijkheden in het Staatsblad (J. C. Voorduin, 
Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche wetboeken, II, 
blz. 569 v.). 

Een lid achtte het door de Minister voorgestelde artikel 
totaal overbodig. Toen onze eerste codificatie tot stand kwam, 
had het wellicht zin iets over bloedverwantschap, aanverwant-
schap en gradenberekening mede te delen. Men kan zich nog 
voorstellen, dat men indertijd, om iedere eventuele moeilijkheid 
te voorkomen, wilde vastleggen, dat voor de gradenberekening 
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de Romeins-rechtelijke wijze van tellen gevolgd zou worden. 
Misschien had het ook zin over enige „hoogst belangrijke ge-
schilpunten opzigtelijk bloedverwantschap en zwagerschap (te) 
beslissen", zoals de Regering indertijd mededeelde (Voorduin, 
l.c.)- Wellicht moet hier gedacht worden aan artikel 352 B.W. 
Dit lid was dan ook met prof. Meijers van mening, dat een 
bepaling, als thans voorgesteld, van leerstellige aard is en in 
een Wetboek overbodig is. 

De overgrote meerderheid van de commissie wilde het al of 
niet opnemen van dit artikel niet laten afhangen van het al of 
niet leerstellige karakter van dit artikel. In het Wetboek wordt 
herhaaldelijk over verwantschap, bloed- en aanverwantschap ge-
sproken. Het is dan ook stellig gewenst, dat in het Wetboek zelf 
wordt duidelijk gemaakt, wat onder die termen verstaan dient te 
worden. 

Enige leden vroegen zich echter wel af, of de voorgestelde 
redactie geheel juist genoemd mocht worden. Immers, het voor-
gestelde artikel gaat, evenals de huidige regeling, uit van twee 
soorten van verwantschap, namelijk die, welke berust op de 
geboorte — de bloedverwantschap —, en die, welke berust op 
het huwelijk — de aanverwantschap. Nu is het stellig niet juist, 
aldus deze leden, dat alleen door geboorte of huwelijk verwant-
schapsverhoudingen ontstaan. Ook ten gevolge van erkenning 
door een ander dan de verwekker en wettiging ontstaat een ver-
wantschapsverhouding, welke men, physiologisch ten onrechte, 
bloedverwantschap noemt. En wal moet men nog van het begrip 
bloedverwantschap denken, indien men de wet op de adoptie 
beziet! Uitdrukkelijk bepaalt het artikel 344k, sub b, van die wet 
onder de voorwaarden voor adoptie, „dat het kind niet is een af-
stammeling, door wettige of onwettige geboorte, van een der 
adoptanten". Het is wel duidelijk, dat in geval van adoptie niet 
van bloedverwantschap gesproken kan worden. Het valt dan ook 
op, dat bij de schriftelijke voorbereiding van wetsontwerp 3530 
over verwantschap door adoptie werd gesproken en niet over 
bloedverwantschap, wanneer de verwantschapsverhouding tussen 
geadopteerde en adoptanten ter sprake kwam, en ook, dat in het 
voorgestelde erfrecht (3771) de termen verwanten en verwant-
schap worden gebruikt. Weliswaar spreekt het voorgestelde 
artikel 4.2.6, lid 2, over „bloedverwanten", maar het wil de hier 
aan het woord zijnde leden voorkomen, dat A. G. Lubbers Sr. 
in W.P.N.R. 4384, blz. 53, terecht erop heeft gewezen, 
dat hier een oneffenheid in de tekst aanwezig is. Welnu, zo 
vroegen deze leden zich af, indien de wet niet alleen spreekt 
over bloed- en aanverwantschap, maar ook over verwantschap, 
waarom wordt in artikel 2a dat begrip verwantschap dan ook 
niet omschreven? 

Een ander lid, dat met de leden, hiervóór aan het woord, van 
mening was, dat het voorgestelde artikel 2a niet volledig was, 
zou de Minister in overweging willen geven aan artikel 2a een 
nieuw lid toe te voegen, dat ongeveer als volgt zou kunnen 
luiden: „Door adoptie ontstaat tussen de geadopteerde en zijn 
wettige afstammelingen enerzijds en de adoptanten en diens 
verwanten anderzijds verwantschap in dezelfde graad als er 
bloed- en aanverwantschap zou bestaan, indien de geadopteerde 
uit de adoptanten was geboren". 

Weer een ander lid was van mening, dat geboorte en huwe-
lijk de twee gebeurtenissen zijn, waarop alle verhoudingen in 
ons personen- en familierecht zijn gebaseerd. Indien men nu 
de adoptiefverhouding juridisch gelijk zou willen stellen met 
de bloedverwantschapsverhouding, dan dient men dat bij de 
titel over de adoptie nader uit te werken, maar niet hier in het 
voorgestelde artikel 2a, alwaar een grondschema is neergelegd. 

Enkele leden wilden op deze plaats nog eens terugkomen op 
hetgeen in het Voorlopig Verslag op de adoptie sub § 28 over 
de herziening van het begrip bloedverwantschap is opgemerkt. 
Inmiddels is verschenen de dissertatie van G. Overdiep, „Rechts-
bescherming van de feitelijke verhouding tussen het onwettige 
kind en zijn ouders", 1955. Deze schrijver heeft een poging 
gewaagd om het begrip bloedverwantschap te herijken (blz. 
510 v.v.). Deze leden achtten de ernstige poging van de heer 
Overdiep een nadere bestudering ten volle waard. Zij zouden 
het zeer op prijs stellen, indien de Minister zou willen mede-
delen, of naar zijn mening het voorgestelde en uitgewerkte 
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systeem van Overdiep overgenomen zou kunnen worden en, 
zo neen, waarom niet. 

Ook werd bij het schriftelijk overleg over het wetsontwerp 
op de adoptie t.a.p. voorgesteld, de begrippen bloed- en aan-
verwantschap te vervangen door één begrip verwantschap. Wei-
licht zal het niet nodig zijn het begrip aanverwantschap onder 
het begrip verwantschap te brengen. Beter is het wellicht om 
het begrip aanverwantschap te handhaven en daarnaast het 
begrip verwantschap te introduceren (voor zover hier nog van 
introduceren gesproken kan worden). Dit algemene begrip ver-
wantschap zou omvatten de verwantschap door geboorte, door 
erkenning, door wettiging en door adoptie. De Minister heeft 
bij zijn Memorie van Antwoord medegedeeld, dat, indien men 
het begrip bloedverwantschap zou herzien, het nodig zal wezen 
alle bepalingen, die over verwantschap of afstamming spreken, 
te toetsen en eventueel te herzien. De hier aan het woord zijnde 
leden konden zich heel goed voorstellen, dat de Minister er 
weinig voor voelde om dit probleem, dat niet alleen voor het 
burgerlijk recht maar ook voor het publiek recht van belang is, 
naar aanleiding van het wetsontwerp op de adoptie op de hel-
ling te zetten. Deze leden waren echter van mening, dat, nu het 
hele burgerlijk recht op de helling is gezet, er geen reden mag 
zijn om het oude begrip bloedverwantschap kleurloos te maken 
door te gaan fingeren, dat daar in bepaalde gevallen ook de 
adoptiefverwantschap onder begrepen zou mogen worden. Het 
zal zeker niet gemakkelijk zijn alle bepalingen, die consequenties 
verbinden aan de verwantschap, te reviseren. De hier aan het 
woord zijnde leden zijn echter van mening, dat het niet juist 
is aan de rechterlijke macht de interpretatie van de desbetref-
fende bepalingen over te laten, indien de wetgever zich bewust 
is, dat hier moeilijkheden schuilen. 

TITEL 2 

Het recht op de naam 

Algemeen. Indien men de inhoud van de voorgestelde titels 
2, 3 en 4 vergelijkt met de inhoud van de huidige titels 3 en 4, 
dan valt het op, dat hier enige veranderingen zijn aangebracht. 
In het ontwerp zijn niet de registers en de akten van de burger-
lijke stand vooropgesteld, maar is de materie, die nu in de 6de 
afdeling van de 3de titel wordt gevonden, in een aparte nieuwe 
titel 2 (Het recht op de naam) ondergebracht. Hetgeen nu in 
titel 4 staat, is in titel 3 (Woonplaats) geplaatst, terwijl aan de 
materie betreffende de registers en de akten van de burgerlijke 
stand een aparte titel 4 is gewijd. Het wil de commissie voor-
komen, dat deze wijzigingen de overzichtelijkheid ten goede 
komen. Ook lijkt het beter eerst het recht op de naam en de 
materie betreffende de woonplaats te behandelen, voordat de 
akten van de burgerlijke stand aan de orde komen. 

Het was enige leden opgevallen, dat in de voorgestelde titel 
eerst de voornaam en daarna de geslachtsnaam behandeld, 
wordt. Zou het echter geen aanbeveling verdienen eerst de 
geslachtsnaam en dan de voornaam te bespreken? Zoals prof. 
Meijers in zijn toelichting, blz. 41, schrijft, komt ieder individu 
met zijn geboorte een geslachtsnaam toe. Omdat rechtens een 
ieder een geslachtsnaam heeft, is deze afzonderlijke titel ont-
worpen. De voornaam komt, ook in tijdsorde, pas op het 
tweede plan. 

Andere leden merkten op, dat de burgerlijke stand ervoor 
pleegt te waken, dat niemand aan zijn geslachtsnaam uit-
breiding verleent door daar een extra naam aan toe te voegen. 
Het eerste lid van artikel 63 B.W. en, in navolging daarvan, 
het voorgestelde artikel 4, lid 1, verbieden het toevoegen van 
een andere geslachtsnaam zonder toestemming des Konings. 

In het begin van de 19de eeuw zijn de geslachtsnamen in 
ons land gefixeerd. De hier aan het woord zijnde leden zouden 
gaarne willen weten of het gevolg van deze namenbevriezing 
niet is geweest, dat bepaalde namen hoe langer hoe meer zijn 
gaan voorkomen. Immers, de kans, dat een bepaald geslacht 
Jansen uitsterft is voor dat geslacht even groot als voor een 
II 3767 4 2 
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geslacht met een zeer bijzondere naam. In het eerste geval is de 
naam Jansen echter niet verdwenen, in het andere geval is de 
bijzondere naam voorgoed geëlimineerd. Indien men het zo 
stelt, dan zou men zich dus kunnen voorstellen, dat bepaalde 
reeds veel voorkomende namen in het totaal van de bestaande 
namen een steeds grotere plaats gaan innemen. Het gevolg daar-
van zou zijn, dat het onderscheidend vermogen van de geslachts-
naam steeds geringer wordt. Ook al zou men aannemen, dat 
door naturalisaties en wellicht nog andere factoren het aantal 
verschillende namen toch niet noemenswaard zou verminderen, 
dan zou misschien nog het totale aantal mensen, die een zelfde 
geslachtsnaam dragen, zo groot geworden kunnen zijn, dat het 
wellicht toch overweging zou verdienen in de toekomst de 
naamstoevoegingen iets anders te bezien dan tot nu toe, naar 
deze leden meenden te weten, het geval is. Zou de Minister 
willen mededelen wat hierover zijn mening is? 

Artikel 1.2.1. Enkele leden stelden de vraag, waarom in 
dit artikel, zulks in navolging van het B.W., steeds over voor-
namen (pluralis) wordt gesproken. Het komt immers vaak 
voor, dat iemand maar één voornaam heeft. In lid 3 wordt 
dit ook erkend; aldaar wordt namelijk gesproken over „een of 
meer andere" voornamen en over de ambtenaar, die ambtshalve 
het kind „een of meer voornamen" geeft, terwijl volgens artikel 
1.2.2, lid 3, de ambtenaar een vondeling van „een voorlopige 
voornaam" voorziet. 

Lid 2. In het toekennen van één of meer voornamen zal 
men volgens de voorgestelde redactie vrijer zijn dan op het 
ogenblik het geval is. Voortaan zal men niet meer gebonden zijn 
aan de kalenders en de, al of niet authentieke, historische 
namen. Iedere gebruikelijke voornaam zal aanvaardbaar zijn 
en ook de ongebruikelijke, zo deze maar niet ongepast is. De 
leden, die hiervoor hebben gewezen op de mogelijkheid, dat de 
verscheidenheid in geslachtsnamen wellicht aan het afnemen 
is, zagen in de hier voorgestelde bepaling een kans om langs 
indirecte weg hierin op goedkope wijze verandering mogelijk 
te maken. Er bestaan namelijk vele namen, die als voornaam 
en als achternaam gebruikt worden. Er zou niets tegen zijn, 
aldus deze leden, indien iemand al zijn kinderen van een extra-
naam voorzag, welke, gevoegd bij de oude geslachtsnaam, aan 
het nieuwe geslacht een vernieuwde naam zou geven. 

Andere leden stonden vooralsnog enigszins sceptisch tegen-
over de geslachtsnamen, die tevens gebruikelijke voornamen zijn. 
Zij erkennen, dat ook reeds op het ogenblik voornamen worden 
toegelaten, waarvan betwijfeld kan worden of deze wel ooit 
echte voornamen geweest zijn. Zij vrezen echter, dat het in de 
toekomst niet mee zal vallen om uit te maken welke geslachts-
namen tevens „gebruikelijke" voornamen zijn. Verwezen werd 
naar het artikel van W. F. Prins, „Nederlands namenrecht", 
Het Personeel Statuut, 1954, 97—107, 119—131, 153—158, 
dat vele gegevens over deze materie bevat. 

Enkele leden wezen op een recent geval, waarvan in „de 
Volkskrant" van 14 maart 1956 melding werd gemaakt. Het 
betrof hier een vader, wiens geslachtsnaam Otte was, die bij 
de ambtenaar van de burgerlijke stand te Kruiningen aangifte 
deed van de geboorte van zijn zoon, die de voornaam Boel-
houwer zou moeten dragen. De ambtenaar weigerde deze naam, 
ondanks het feit, dat de broer van de vader, de grootvader en 
overgrootvader van moeders zijde ook deze naam droegen. In-
dien de voorgestelde artikelen wet worden, dan zal er, volgens 
deze leden, in het hier genoemde geval voor de ambtenaar van 
de burgerlijke stand wellicht geen reden meer zijn om de naam 
Boelhouwer als voornaam te weigeren. 

Lid 4. „Verandering of toevoeging". Ook in artikel 1.2.4, 
lid 1, wordt over veranderen of toevoegen gesproken. In arti-
kel 1.2.2, lid 3, gebruikt de voorgestelde tekst echter het werk-
woord „wijzigen". W. F. Prins, o.c, blz. 121, is van mening, 
dat „toevoegen" valt onder „veranderen". Wil men „toe-
voegen" handhaven, dan zou men ook moeten spreken over 
„inkorten". De leden, die dit punt naar voren brachten, waren 
van mening, dat het wellicht aanbeveling zou verdienen om 
over „wijzigen" en „wijziging" te spreken in plaats van over 
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veranderen en toevoegen, respectievelijk verandering en toe-
voeging. 

Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking bij A. 
van Praag „Het ontwerp-Meijers en de Burgerlijke Stand", 
Het Personeel Statuut, 1954, blz. 78, zouden verschillende 
leden de Minister willen vragen, waarom de inschrijving van 
de wijziging van de voornaam en van de wijziging van de ge-
slachtsnaam (artikel 1.2.4, lid 4) aan een fatale termijn is ge-
bonden en waarom aan die inschrijving constitutieve werking 
moet worden verleend. De toelichting van prof. Meijers zwijgt 
over dit punt. 

Deze leden wezen erop, dat bij de schriftelijke voorbe-
reiding van het wetsontwerp op de adoptie (3530) over deze 
kwestie ook reeds het een en ander te berde is gebracht. Naar 
aanleiding van het voorgestelde artikel 344m, waarbij wordt 
bepaald, dat de adoptie gevolgen heeft „van de dag, dat de 
uitspraak kracht van gewijsde heeft gekregen", waren enkele 
leden van mening, „dat het belang van de inschrijving in de 
registers van de burgerlijke stand voor derden van zo groot 
belang is, dat de adoptie pas dan gevolgen zou mogen hebben, 
indien zij in deze registers is ingeschreven.". (Zitting 1954— 
1955, 3530, Voorlopig Verslag, No. 4, blz. 9, sub § 22). De 
Minister heeft daarop, in overeenstemming met de gevoelens 
van de meerderheid der vaste commissie, in zijn Memorie van 
Antwoord gezegd: „Ook andere vonnissen betreffende de bur-
gerlijke staat, die in de registers van de burgerlijke stand 
moeten worden ingeschreven, werken reeds vóór die inschrij-
ving. Het gevaar, dat derden te goeder trouw hiervan de dupe 
zouden worden, acht de ondergetekende zeer gering — daar-
gelaten de door de meerderheid der commissie aangewezen 
moeilijkheid, wie in casu als derden zouden moeten worden be-
schouwd." (idem, No. 5, Memorie van Antwoord, blz. 6v., 
§ 22). Welnu, de hier aan het woord zijnde leden was het 
vooralsnog niet duidelijk, waarom de inschrijving in de registers 
van de burgerlijke stand in het ene geval (artikel 1.2.1., lid 4) 
een andere werking heeft dan in het andere geval (artikel 
344w van het wetsontwerp 3530 = Wet van 26 januari 1956, 
Stb. 42). 

Andere leden merkten op, dat het initiatief tot de inschrij-
ving in de registers is gelaten aan de persoon, die de wijziging 
heeft verzocht. Geschiedt de inschrijving niet, dan vervalt de 
bewilliging. Een voorschrift, dat aan artikel 66 van het Ont-
werp-1886 is ontleend. 

Welk bezwaar kan er tegen bestaan, zo vroegen deze leden, 
om de griffier van de rechtbank op te dragen voor deze in-
schrijving te zorgen? Bij de algemene maatregel van bestuur, 
waarbij regelen worden gesteld met betrekking tot het ver-
zoeken van de Koninklijke bewilliging, zou moeten worden 
bepaald, wie in dat geval voor de inschrijving zorg moet 
dragen. 

De in het ontwerp voorgestelde regeling heeft het grote 
nadeel, dat, indien de inschrijving uit onwetendheid of nalatig-
heid niet tijdig heeft plaats gevonden, de bewilliging vervalt. 
Zou men de termijn van 6 maanden schrappen, dan wordt de 
situatie stellig niet eenvoudiger. Het lijkt ook onwenselijk, dat 
iemand op een hem passend moment de constitutieve inschrij-
ving kan doen plaats vinden. Het geval, dat iemand de be-
williging niet zou doen inschrijven, omdat hij inmiddels toch 
liever aan de oude naam de voorkeur gaf, is te weinig reëel 
om rekening mede te kunnen houden. 

Deze leden zouden de Minister in overweging willen geven 
de regeling zo te maken, dat door de bewilliging de naamsver-
andering in het leven wordt geroepen en dat de inschrijving 
ambtshalve zou geschieden. 

Volgens de toelichting van prof. Meijers, blz. 41, staat geen 
bijzonder beroep open tegen een weigering van namen door 
een ambtenaar van de burgerlijke stand. Indien de ouders het 
met de beslissing van de ambtenaar niet eens zijn, dan moeten 
zij maar de weg van het 4de lid bewandelen. In wezen is de 
daar genoemde procedure dezelfde als die, welke in artikel 
1.4.11 wordt behandeld. In beide gevallen toch wordt in feite 
verandering van de akte van de burgerlijke stand verlangd. 
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Enige leden waren van mening, dat hier twee gevallen on-
derscheiden dienen te worden. Ten eerste het geval, dat men 
de akte van de burgerlijke stand wil veranderen, omdat de 
belanghebbenden achteraf op een eens genomen beslissing wil-
len terugkomen (naamsverandering), terwijl daarnaast de mo-
gelijkheid bestaat, dat de belanghebbenden verandering vragen, 
omdat de akte ten gevolge van een handeling van de ambte-
naar iets inhoudt, waarmede zij het van stonde af aan niet eens 
waren (weigering van een naam en naamgeving door de ambte-
naar). Deze leden waren van gevoelen, dat in het laatste geval 
sprake is van een beslissing van de ambtenaar, waarvan beroep 
open moet staan. Een dergelijk beroep is wel mogelijk, indien 
de ambtenaar weigert tot een huwelijksvoltrekking mede te 
werken (artikel 1.5.4.4), maar niet indien een ambtenaar een 
andere ambtsverrichting weigert te verrichten op de wijze, zo-
als van hem verlangd wordt. Deze leden zijn dan ook de 
stellige mening toegedaan, dat, indien de ambtenaar niet lijde-
lijk is, maar een beslissing neemt, waartegen langs directe weg 
moet kunnen worden opgekomen. 

Andere leden vroegen zich af, of een dergelijke algemene 
bepaling wel strikt nodig is. Zou het in het hier besproken ge-
val niet mogelijk zijn, dat belanghebbenden in kort geding 
tegen de beslissing van de ambtenaar zouden opkomen? Of dit 
in de praktijk weleens is geprobeerd, was de aan het woord 
zijnde leden niet bekend. 

Een lid merkte op, dat de zinsnede „in de registers van ge-
boorten van de gemeente alwaar de betrokken persoon is ge-
boren" moeilijkheden oplevert b.v. in het geval dat de betrok-
ken persoon een vondeling is. Wellicht zou het aanbeveling 
verdienen bedoelde zinsnede als volgt te lezen: „in de registers 
van geboorten van de gemeente alwaar de geboorteakte van de 
betrokken persoon is opgemaakt of waar deze akte berust". 
Deze nieuwe redactie omvat niet alleen de beide gevallen van 
artikel 1.4.2, lid 1, maar eveneens het geval, dat de gemeente 
is opgeheven en de registers elders berusten en dat van de 
akten, welke door de ambtenaar van de burgerlijke stand van 
de gemeente 's-Gravenhage zijn opgemaakt (artikel 1.4.5) en 
wellicht ook die gevallen, waar in de artikelen 1.4.7, sub a en 
c sprake van is. 

Artikel 1.2.2. In het systeem van prof. Meijers zou, zo 
merkten enkele leden op, op het eerste en tweede lid vereen-
voudigd kunnen worden. Afgezien van het geadopteerde kind, 
dat naast het wettige kind geen aparte vermelding behoeft, 
zou men wellicht kunnen stellen, dat het kind, dat in burger-
lijke betrekkingen staat tot zijn vader, de geslachtsnaam van 
zijn vader draagt, terwijl het in alle andere gevallen die van 
zijn moeder draagt (vgl. Toelichting blz. 89). 

Artikel 1.2.2a. De'Minister heeft dit artikel ingevoegd, om-
dat, zoals in de toelichting van de Minister te lezen valt, dui-
delijk gezegd dient te worden, „dat de geslachtsnaam van de 
vader of moeder, aan wie het kind de zijne ontleent, door de 
geboorteakte tegenover een ieder wordt bewezen". 

Enkele leden waren niet overtuigd van de noodzaak van dit 
artikel. Volgens artikel 1.4.8 bewijst de akte van geboorte ten 
aanzien van een ieder de afstamming uit de moeder; volgens 
artikel 1.11.1.13 wordt de afstamming van het wettige kind 
door zijn geboorteakte bewezen. Welnu, zo vroegen deze leden 
zich af, indien de afstamming vaststaat, dan zal allicht ook 
de geslachtsnaam vaststaan, althans die geslachtsnaam, die het 
kind bij zijn geboorte toekwam. 

Andere leden merkten nog op, dat door de geboorteakte de 
afstamming wordt bewezen en in de regel ook de geslachts-
naam. „In de regel", maar niet altijd. Immers, de geslachts-
naam van het geadopteerde kind is die van zijn adoptief-vader 
en wordt bewezen niet door de geboorteakte, maar door de 
uitspraak van de rechtbank, hetwelk in de praktijk wil zeggen: 
door de akte van inschrijving van de adoptie. Indien het voor-
gestelde artikel volgens de Minister ook voor dit geval ge-
schreven zou zijn, dan zou dat impliceren, dat de kantmelding 
op de geboorteakte (artikel 38a van de wet op de adoptie) 
precies dezelfde bewijskracht zou hebben als de geboorteakte 
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zelf. Analoge moeilijkheden bestaan er in het geval van er-
kenning en wettiging. 

Bovendien moet ook aan de mogelijkheid worden gedacht, 
dat de geslachtsnaam van de vader na de geboorte van het 
kind wordt gewijzigd. Het beginsel is, dat het kind de naam 
van de vader draagt (artikel 1.2.2, lid 1, en artikel 62a B.W.; 
de Minister van Justitie in zijn Memorie van Antwoord, 3530, 
stuk no. 5, blz. 7, § 26; W. F. Prins, o.c, blz. 106). In een 
dergelijke situatie voldoet de akte van geboorte niet meer als 
bewijsmiddel. 

De hier aan het woord zijnde leden meenden, dat men in 
beginsel mag aannemen, dat iemands geslachtsnaam gelijk is 
aan die van zijn vader (of moeder), zoals die in zijn geboorte-
akte staat opgegeven. Indien echter naamsverandering heeft 
plaatsgevonden, een erkenning, wettiging of adoptie is ge-
schied, dan zal de geslachtsnaam op andere wijze bewezen 
dienen te worden. Is het nu gewenst om in het voorgestelde 
artikel 2a te bepalen, dat de naam van het kind niet alleen 
door de geboorteakte wordt bewezen, maar ook door 
de Koninklijke bewilliging, de akte, waarbij de erkenning is 
geschied, de brieven van wettiging, de akte van het huwelijk, 
waardoor het kind is gewettigd, en de uitspraak van de recht-
bank, waarbij de adoptie is uitgesproken? Bovendien zou men 
dan ook moeten regelen hoe de geslachtsnaam dient te worden 
bewezen, indien de geboorteakte niet aanwezig is. Dit alles 
leek de commissie overbodig perfectionisme. 

Concluderend, komen de hier aan het woord zijnde leden 
tot de slotsom, dat huns inziens artikel 1.2.2a handelt over 
de bewijskracht van de geboorteakte. De vraag naar de be-
wijskracht van de geboorteakte hoort echter niet in titel 2, 
maar in titel 4 thuis. Overigens geeft het voorgestelde artikel 
geen antwoord op de vraag, hoe iemands geslachtsnaam be-
wezen wordt, omdat deze slechts onder andere door de ge-
boorteakte wordt bewezen. Ten slotte wordt de bepaling over-
bodig geacht, omdat, wanneer iemands afstamming door de 
geboorteakte wordt bewezen, het zonder meer duidelijk is. 
welke naam aan het kind rechtens door zijn geboorte toekomt. 

Nog andere leden, die, hoewel onder de indruk van het 
betoog van de leden, die hiervoren aan het woord waren 
geweest, toch hun definitief oordeel daarover nog wilden voor-
behouden, meenden, dat in het voorgestelde artikel ontbreekt, 
dat de geslachtsnaam ten aanzien van een ieder wordt be-
wezen door de akte van geboorte. 

Artikel 1.2.3. Dit artikel bepaalt, dat de gehuwde vrouw 
of weduwe bevoegd is de naam van haar man te voeren. 
Deze bevoegdheid impliceert, dat de man aan zijn vrouw niet 
kan verbieden, dat zij zijn naam voert. Aan de andere kant 
is de vrouw wel bevoegd de naam van de man niet te voeren. 
Enkele leden merkten op, dat de voorsestelde redactie direct 
geïnsnireerd is op het arrest van het Haagse hof, dat in de 
toelichting van prof. Meijers wordt vermeld. Zou het geen 
aanbeveling verdienen de bepaling iets algemener te formu-
leren? Gedacht werd b.v. aan de volgende tekst: „Een ge-
huwde vrouw of weduwe voert op de in het verkeer gebrui-
kelijke wijze de geslachtsnaam van haar man. Indien haar 
huwelijk door echtscheiding is ontbonden, voert zij haar eigen 
geslachtsnaam, tenzij bij het rechterlijk vonnis, waarbij de ont-
binding wordt uitgesproken, haar verlof wordt gegeven de 
naam van haar vroegere echtgenoot te voeren". 

Enige andere leden zouden willen bepalen, dat de vrouw, 
tegen wie een echtscheidingsvonnis is gewezen, het recht ont-
zegd zou worden, de geslachtsnaam van de man te voeren. In 
zoverre zouden zij wel iets voor de in de vorige alinea voor-
gestelde redactie kunnen voelen, dat daarin duidelijk tot uit-
drukking wordt gebracht, dat de rechter de vrouw de bevoegd-
heid kan geven, de geslachtsnaam van de man te blijven 
voeren. Dit kan met het oog op de kinderen gewenst zijn. 

Artikel 1.2.4. De leden, die bij de bespreking van artikel 
1.2.1, lid 4. geen behoefte zeiden te hebben aan een fatale 
termijn en aan de constitutieve werking van de inschrijving, 
achtten het 4de lid van het 4de artikel overbodig. 
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Andere leden merkten op, dat, daargelaten nog de vraag of 
dit voorgestelde 4de lid gewenst is, het in ieder geval de duide-
lijkheid van de wet niet ten goede komt, indien in een wets-
bepaling wordt verwezen naar de laatste zin van het laatste lid 
van een ander artikel. In het algemeen verdient het geen aan-
beveling een wetstekst te bekorten door naar andere artikelen 
te verwijzen. Het vierde lid had dienen te luiden: „De Konink-
lijke bewilliging heeft slechts gevolg, indien binnen zes maan-
den na haar dagtekening haar inschrijving is verzocht in de 
registers van geboorten van de gemeente alwaar de betrokken 
persoon is geboren", of — indien de suggestie, die hiervoor 
bij de bespreking van artikel 1.2.1, lid 4, is gemaakt, wordt 
overgenomen — „ in de registers van geboorten van 
de gemeente alwaar de geboorteakte van de betrokken persoon 
is opgemaakt of waar deze akte berust." 

Artikel 1.2.6. Enige leden meenden deze voorgestelde be-
paling als een lex specialis van het huidige artikel 1401 B.W. 
te mogen zien. Zij vroegen zich af, of aan een dergelijke bij-
zondere regel naast de algemene wel behoefte zou bestaan. Men 
kan door een schijn te wekken zeer wel onrechtmatig handelen. 
Met de Rb. Amsterdam, 31 oktober 1944, NJ . 1944/35, 774, 
namen deze leden aan, dat in een bepaald geval het voeren van 
de naam van de vroegere echtgenoot door de gescheiden vrouw 
een onrechtmatige daad kan opleveren, welke tot schadever-
goeding verplicht en kan leiden tot een verbod voor de toe-
komst. Het gevaar van leges speciales is ook, dat uit het ont-
breken van een lex specialis in een bepaald geval a contrario 
afgeleid zou kunnen worden, dat de wetgever „dus" geen on-
rechtmatige daadsactie toestond. 

Andere leden lazen in het voorgestelde artikel een beperking 
van artikel 1401 B.W. Immers, de onrechtmatigheid is alleen 
dan aanwezig, indien de schijn door het voeren van de naam 
wordt gewekt. Hoe nu, indien de schijn is gewekt door een reeks 
van handelingen, van welke het voeren van de naam maar een 
onderdeel is, en hoe, indien de schijn niet door positief handelen 
maar door „nalaten" wordt gewekt? Wellicht zal de Minister 
antwoorden, dat ook op een dergelijke manier een onrecht-
matige daad kan worden verricht, maar dat een dergelijke be-
paling in de titel, die over het recht op de naam handelt, niet 
thuishoort. De hier aan het woord zijnde leden waren echter 
van mening, dat de voorgestelde redactie wellicht tot ongewenste 
interpretaties aanleiding zou kunnen geven. Het zou huns in-
ziens dan ook aanbeveling verdienen het woord „daardoor" te 
schrappen. 

Weer andere leden merkten op, dat deze lex specialis een 
verruiming ten opzichte van artikel 1401 B.W. zou kunnen 
betekenen. Men zou namelijk kunnen beweren, dat het schade-
element niet vereist is. Hier zou dan sprake zijn van een ver-
gemakkelijkte actie uit onrechtmatige daad, welke beperkt kan 
blijven tot het vragen van een verbod voor de toekomst om die 
bepaalde naam te dragen. 

Nog weer andere leden meenden, dat ook al zou de voor-
gestelde bepaling overbodig zijn, het in de praktijk van belang 
is, indien de justitiabelen op concrete punten aan de onrecht-
matige daadsactie worden herinnerd. Indien de wet daardoor 
aan bruikbaarheid wint, dan mag die wet best weleens in her-
halingen vallen, of onderwerpen uit elkaar halen, of bij elkaar 
plaatsen, ook al zou dat dogmatisch minder fraai of zelfs 
minder juist zijn. 

In dat geval dient echter uit de toelichting duidelijk te blij-
ken, dat hier een herinnering aan, geen uitzondering op de 
algemene regel is bedoeld. 

TITEL 3 
Woonplaats 

Algemeen. „Het recht betreffende de woonplaats wordt in 
het ontwerp op voortreffelijke wijze geregeld. Hier wordt, in 
vergelijking met de bestaande artikelen 74 vlgg. B.W. een grote 
verbetering verkregen", aldus A. van Praag in zijn artikel „Het 
ontwerp-Meijers en de Burgerlijke Stand" in Het Personeel 
Statuut, 1954, blz. 79. 
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„De door Meijers ontworpen titel over woonplaats geeft o.i. 
zeer belangrijke verbeteringen, vergeleken met de huidige wet-
telijke regeling", aldus M. Teekens in zijn artikel „Woonplaats" 
in Justitia, Orgaan der vereniging van gerechtsdeurwaarders, 
1955, blz. 88. 

Gaarne sloten zeer vele leden van de commissie zich aan 
bij de lof, die, blijkens de aangehaalde volzinnen, de mensen 
uit de praktijk aan het ontwerp toezwaaien. 

Artikel 1.3.1. Enkele leden waren niet onverdeeld enthou-
siast over het nieuwe woord „woonstede". Het feit, dat dit 
woord in het Wetboek Napoleon van 1809 voorkwam, of het 
feit, dat het woord „woonst" in België gebruikt wordt, ver-
mocht deze leden er niet van te overtuigen, dat het niet beter 
zou zijn een goed Nederlands woord te kiezen, indien dat 
voorradig is. Deze leden meenden, dat men beter zou kunnen 
spreken van „thuis", „tehuis" of „te zijnen huize". Het eerste 
lid zou dan b.v. kunnen luiden als volgt: „De woonplaats van 
een natuurlijk persoon is daar waar hij zijn tehuis heeft en bij 
gebreke daarvan ter plaatse van zijn werkelijk verblijf." 

Andere leden waren enigszins verbaasd over het feit, dat de 
leden, hiervóór aan het woord, zo onwennig stonden tegenover 
het woord „woonstede". Zij begrepen dit niet, omdat artikel 
1255 B.W., sinds de totstandkoming van het Burgerlijk Wet-
boek, spreekt over „een exploit. . . . zal moeten worden be-
teekend aan de woonsteden die de schuldeischers . . . . hebben 
gekozen". Dit artikel is in 1935 herzien, bij welke gelegenheid 
niemand bezwaar heeft gemaakt tegen dit woord. Overigens 
geloven deze leden, dat de praktijk zal moeten uitmaken of 
„woonstede" in artikel 1.3.1 zal inburgeren of niet. De term 
„tehuis" achtten zij eerder verwarrend dan verhelderend. Im-
mers, het werkelijk verblijf kan net zo goed het karakter hebben 
van een „thuis" als de plaats, waar iemand zijn woonstede heeft. 
Het begrip „thuis" heeft een affectiewaarde, waardoor het 
minder geschikt is om in een wettekst te worden opgenomen. 

Enige leden zouden de Minister willen vragen, of het tweede 
lid eigenlijk wel in deze titel thuis hoort. Naar hun mening 
handelt het eerste boek uitsluitend over natuurlijke personen. 
Terecht heeft de Minister dan ook artikel 1.2.5 geschrapt, om-
dat die materie betrekking heeft op de handelsnaam. Zou de 
voorgestelde bepaling eigenlijk niet beter passen in boek 2, 
titel 1, b.v. als artikel 2.1.4a? 

Andere leden vonden het weinig fraai, dat in deze volzin 
viermaal het bezittelijk voornaamwoord „haar" voorkomt. In 
ieder geval zou de zinsnede „haar statuten of haar reglementen" 
net zo goed kunnen luiden „de statuten of reglementen". 

Artikel 1.3.2. Het was enige leden opgevallen, dat verschil-
lende moderne schrijvers zeer uitdrukkelijk de stelling verwer-
pen, dat aan het wilselement naast het feitelijke element nog 
enige betekenis zou moeten worden toegekend. Pitlo-Meijling, 
„Het Personenrecht", 1955, blz. 94, schrijft b.v.: „Het wonen 
op een bepaalde plaats blijkt naar moderne opvatting uitsluitend 
en alleen uit de feiten." Volgens zijn toelichting, blz. 43, 
was de mening van prof. Meijers, dat de wil nog wel degelijk 
van belang is; „de wil een woonstede prijs te geven is nood-
zakelijk, al moet deze steeds uit daden blijken". Even verder 
schrijft prof. Meijers echter, dat het domicilie ook dan ver-
loren gaat, indien het perceel verbrandt of gerechtelijk wordt 
ontruimd. In een dergelijk geval is er geen sprake van een wil 
tot prijsgeven, integendeel! Toch zal men in deze gevallen 
dienen aan te nemen, dat rechtens de woonstede is opgeheven 
en iemand woonplaats zal hebben alwaar hij zijn werkelijk 
verblijf houdt. Nu is deze constructie wel uit de toelichting 
af te leiden, maar niet uit de tekst van de wet. Is de Minister 
ook niet van oordeel, dat het aanbeveling zou verdienen de tekst 
van de wet enigszins aan te vullen? 

Enkele leden zouden de Minister willen vragen, waarom 
hier over gemeentebesturen (pluralis) wordt gesproken. Wel-
iswaar spreekt artikel 76 B.W. over een verklaring, welke men 
bij het bestuur van de gemeente, die men verlaat, en bij het be-
stuur van de gemeente, waar men komt, moet afleggen, en ook 
kan men wijzen op de artikelen 3 en 7 van het besluit bevol-
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kingsboekhouding 1936, Stb. 342, waarin deze regels iets uit-
voeriger worden herhaald, maar in het „Handboek voor de 
burgerlijke stand" van Elenbaas staat te lezen, editie 1952, 
blz. 40: „Deze verklaringen worden in werkelijkheid zelden of 
misschien wel nooit afgelegd". De artikelen 3 en 7 zijn kenne-
lijk gebaseerd op de wet en op de jurisprudentie van de H.R. 
Is het nu eigenlijk wel juist, de nieuwe wet weer te baseren op 
de artikelen 3 en 7 van het besluit bevolkingsboekhouding, in-
dien zou blijken, dat deze artikelen in de praktijk toch niet 
worden toegepast? Wellicht is deze non-usus mede een gevolg 
van de omstandigheid, dat bijna een ieder, die verhuist, een 
vergunning dient te vragen voor het betrekken van de nieuwe 
woonruimte. Veelal zal dan ook wel de aan- en afmelding 
geheel buiten de verhuizende persoon om op ambtelijke wijze 
geschieden en afhankelijk zijn van het verlenen van de ver-
gunning om zich in een bepaalde plaats te mogen vestigen. Zo 
dat het geval mocht zijn, dan bestaat er, althans voor de toe-
komst, wanneer het niet het eigenbelang is, dat de verhuizende 
naar het gemeentehuis drijft, stellig behoefte aan een bepaling, 
als bedoeld in artikel 3 besluit bevolkingsboekhouding. Een 
afmeldingsplicht lijkt ook voor die toekomende tijd overbodig. 

Bij de totstandkoming van artikel 76 B.W. zag men in de 
daargenoemde verklaringen reeds een mogelijkheid tot chicanes 
(Voorduin, II, blz. 117 v.v.). Het had verschillende leden dan 
ook gefrappeerd, dat door Teekens, in zijn reeds geciteerde 
artikel, naar aanleiding van artikel 1.3.2, lid 2, wordt uitge-
roepen: „Zullen malafide lieden deze bepaling niet misbruiken 
om het hun schuldeisers lastig te maken?" (Justitia, 1954, blz. 
65 v.). Teekens, die deze materie van de kant van de deur-
waarder beziet, meent, dat het rechtsvermoeden van het tweede 
lid de deurwaarder voor de vraag stelt, of hij niet verstandig 
zou handelen, indien hij uitsluitend en alleen af zou gaan op 
de inschrijving in het bevolkingsregister. Volgens de schrijver 
kan het bevolkingsregister nooit privaatrechtelijk volledig be-
wijs opleveren omtrent iemands woonplaats. Bovendien behoort 
het juist tot het specifieke van het deurwaarderswerk, dat de 
deurwaarder uitzoekt waar iemand werkelijk verblijft. Een deur-
waarder mag niet volstaan met een recherche in het bevolkings-
register. De leden, die deze opmerkingen naar voren brachten, 
zouden gaarne de mening van de Minister willen vernemen 
over de vraag, in hoeverre het wettelijke vermoeden van het 
tweede lid de deurwaarder bij zijn werk parten zou kunnen 
spelen en welke wettelijke voorzieningen eventueel getroffen 
dienen te worden. 

Andere leden zagen het gevaar voor chicanes niet zo somber 
in. Zij meenden, dat de sombere gedachten van hun collega's, 
nu ruim 130 jaar geleden, op dit punt door de praktijk ge-
logenstraft zijn. Een redelijk optimisme is hier stellig niet mis-
plaatst. Overigens wezen zij, bij wijze van illustratie, op het-
geen Van Bijnkershoek in zijn „Verhandelingen over burger-
lijke rechtszaaken", I, 1747, blz. 252—270, mededeelt over toe-
laatbare en ontoelaatbare veranderingen van woonplaats. 

Zoals bekend, gold in het noorden van de provincie Holland 
een ander stelsel van intestaat erfrecht dan in het zuiden. Welk 
van de twee stelsels toepasselijk was, hing, voor de roerende 
goederen, af van de vraag waar het sterfhuis was gelegen. 
Zowel vroeger als nu gold de regel, dat het sterfhuis daar is, 
waar iemand zijn laatste woonplaats had. Volgens een van de 
regels van het zuidelijke erfrecht — het schependomsrecht — 
kon de langstlevende ouder niet van het kind erven; volgens het 
andere recht — het aasdomsrecht — kon de langstlevende wèl 
van zijn kind ab intestato erven. Dientengevolge kon het voor 
een vader of moeder voordelig zijn, indien deze met zijn kind 
b.v. van den Haag, alwaar het schependomsrecht gold, naar 
Leiden verhuisde, waar het aasdomsrecht van kracht was. Over-
leed het kind in Leiden, dan erfde de langstlevende en niet de 
bloedverwanten van de overleden ouder. Wat moet men nu 
denken van een dergelijke verhuizing, indien het kind ziek, 
ziekelijk of zwak is? In theorie geven verschillende schrijvers 
fraaie en minder fraaie oplossingen. In de praktijk is, aldus 
Van Bijnkershoek, nooit definitief door een van de hoogste 
rechtscolleges uitgemaakt, of een verandering van woonplaats 
om dergelijke materiële redenen toelaatbaar moest worden 
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geacht of niet. De mening van de geleerde schrijver is echter, 
dat een werkelijke verandering van woonplaats erkend dient 
te worden; een schijnverhuizing heeft geen verandering van 
woonplaats tengevolge. De rijke bierbrouwer, die in den Haag 
woonde, daar zijn bedrijf had en daar alle lasten betaalde, kreeg 
bij de Hoge Raad dan ook de kous op de kop, toen hij beweer-
de, dat hij en zijn overleden zoontje niet in den Haag maar in 
Rijnland onder de rook van Leiden domicilie hadden. Nu had 
de koopman inderdaad tijdens het leven van het ziekelijk zoontje 
in het gebied van het aasdomsrecht ejn buitenplaats gehuurd, 
waar hij meubilair in had gebracht en waar hij misschien zelf 
ook weleens kwam. Hier was echter geen sprake van een seri-
euze verandering van woonplaats; de nalatenschap van het 
zoontje vererfde dan ook volgens het schependomsrecht en niet 
volgens het aasdomsrecht. 

De leden, die in de vorige alinea Van Bijnkershoek aan het 
woord lieten, meenden met een gerust hart de oplossing van 
eventuele geschillen over een al of niet oirbare verplaatsing 
van de woonplaats aan de rechterlijke macht over te mogen 
laten. 

Indien de hier aan het woord zijnde leden het betoog van 
Teekens goed begrepen hebben, dan menen zij, dat de schrij-
ver vreest, dat de rechterlijke waardering, die nu nog wel een 
rol speelt, onder de voorgestelde regeling niet meer te pas zal 
komen, omdat de rechter dan eenvoudig zal hebben uit te gaan 
van het wettelijk vermoeden (o .c , blz. 68). Dit nu leek hun 
niet geheel juist. Eén van beide partijen kan wel degelijk tegen-
bewijs leveren. Mochten beide partijen onder één hoedje spelen, 
b.v. om door domiciliekeuze ergens een forum te scheppen, 
zou de rechter dan niet op grond van artikel 1.3.5, lid 2, een 
dergelijke keuze aan zijn waarderingsoordeel kunnen onder-
werpen? Indien hun interpretatie van de voorgestelde artikelen 
niet juist zou zijn, dan zouden deze leden zich gaarne door de 
Minister laten verbeteren. 

Artikel 1.3.3. Niet alleen de afhankelijke en afgeleide woon-
plaats van de inwonende arbeider maar ook die van de ge-
huwde vrouw is, terecht, verdwenen (vgl. Zitting 1952— 
1953, 2846, conclusie 43, juncto wetsontwerp 1430, Opheffing 
handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw). 

Artikel 78a B.W. bepaalt, dat, indien de voogd buitenslands 
is, de woonplaats van de voogd geacht wordt te zijn bij de toe-
ziende voogd. Derhalve zal de woonplaats van de minderjarige 
in dat geval de woonplaats van de toeziende voogd zijn. Op 
grond van hetgeen prof. Meijers in zijn toelichting, blz. 44, 
naar voren brengt, zijn vele leden van oordeel, dat de schrap-
ping van genoemd artikel gewenst moet worden geacht. 

Enkele leden wezen erop, dat prof. Meijers in zijn toe-
lichting zegt, dat de regel van artikel 78a B.W. ongewenste 
gevolgen heeft, indien o.m. „de toeziende voogd zou overlijden 
of naar het buitenland zou vertrekken, zonder dat in zijn op-
volging wordt voorzien". Zouden de hiergenoemde ongewenste 
gevolgen niet geheel of gedeeltelijk voorkomen kunnen worden 
door de bepaling van het derde lid? Dit derde lid toch bepaalt, 
wellicht in navolging van de uitspraken van de Hoge Raad van 
14 augustus 1951, N.J. 549 (vgl. ook H.R. 4 december 1953, 
N.J. 1954, 74), dat, indien er een „vacuüm" ontstaat, de 
afgeleide woonplaats gehandhaafd blijft totdat de minderjarige 
een nieuwe woonplaats heeft gekregen. 

Artikel 1.3.5. Het tweede lid van dit artikel wil voorkomen, 
dat er misbruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een 
woonplaats te kiezen. Enkele leden merkten op, dat het huns 
inziens voldoende zou zijn, indien bepaald werd, dat iemand 
slechts een woonplaats kan kiezen, wanneer de wet hem daar-
loe verplicht of wanneer daarvoor een ander redelijk belang 
aanwezig is. 

Andere leden waren het met het bovenstaande niet eens. Zij 
toch waren van gevoelen, dat terecht het kiezen van een andere 
dan de werkelijke woonplaats alleen dan mag geschieden, 
indien aan enige concrete voorwaarden voldaan wordt. 

Overigens vroegen deze leden zich af, of de door de Minis-
ter aangebrachte verandering erg gelukkig genoemd mag wor-
n 3767 4 3 
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den. In zijn toelichting zegt de Minister hierover, dat niet zo-
zeer het kiezen van een woonplaats, maar de in casu gekozen 
woonplaats onredelijk kan zijn; daarom ook moet het ,,rede-
lijk belang" niet slaan op het kiezen, maar op de woonplaats. 
Ook zonder deze toelichting meenden deze leden de bedoeling 
van de desbetreffende zinsnede wel begrepen te hebben. Im-
mers, het „redelijk belang" slaat terug op „de keuze". Met „de 
keuze" wordt de woonplaats, die gekozen is, bedoeld. Deze 
leden waren van mening, dat de wijziging van de Minister van 
een grote spitsvondigheid getuigt; aan de oorspronkelijke 
redactie gaven zij echter de voorkeur. 

TITEL 4 

Akten van de burgerlijke stand 

Algemeen. Een vraag die in de commissie werd opgeworpen, 
was, of het beginsel van prof. Meijers, dat de essentiële onder-
werpen betreffende de burgerlijke stand in het Burgerlijk Wet-
boek thuishoren en de rest van de stof in een administratieve 
wet en/of een algemene maatregel van bestuur behoort te 
worden uitgewerkt, de voorrang verdient boven de opvatting, 
die in het kort hierop neerkomt, dat de desbetreffende titels van 
het Burgerlijk Wetboek het „vademecum" zullen zijn voor de 
ambtenaar van de burgerlijke stand. 

De meerderheid van de commissie was van mening, dat er een 
titel behoort te zijn, waarin de beginselen zijn neergelegd, de 
hoofdlijnen worden getrokken en de belangrijkste bepalingen 
zijn neergelegd en dat de nadere uitwerking elders behoort te 
geschieden. 

Enige leden merkten op, dat het hier nu juist op dat „elders" 
aankomt. Zal er een drie- of een tweedeling komen, of met 
andere woorden, zal er naast de regeling in het Burgerlijk Wet-
boek sprake zijn van een algemene maatregel van bestuur en 
een administratieve wet, of alleen van een algemene maatregel 
van bestuur? In beginsel voelden deze leden het meeste voor 
een verdeling van de stof in tweeën. Datgene, wat bij een wet 
geregeld dient te worden hoort in het Burgerlijk Wetboek en 
de uitwerking hoort in een algemene maatregel van bestuur. 
Het nadeel van een administratieve wet is, dat het de ovcr-
zichtelijkheid niet ten goede zal komen, indien bepalingen, die 
in een wet in formele zin thuis horen, over twee wetten ver-
spreid zijn. Welk criterium zal men bovendien moeten aan-
leggen voor het opnemen in het Wetboek en welk voor het 
opnemen in de administratieve wet? Gaat men over tot regeling 
in het Burgerlijk Wetboek en in een algemene maatregel van 
bestuur, dan zal men nauwkeurig dienen na te gaan, of artikel 
7, waarin is bepaald wat bij algemene maatregel van bestuur 
zal worden geregeld, wel volledig is. Het mag echter niet zo 
zijn, dat de materie, die wellicht in de administratieve wet ge-
regeld zou zijn, nu gedeeltelijk naar het Wetboek, gedeeltelijk 
naar de algemene maatregel van bestuur zou worden over-
gebracht. Alles wat in een wet in formele zin hoort, dient in 
het Wetboek te staan, in de algemene maatregel van bestuur 
staat de uitwerking. 

Indien de Minister dan ook zou besluiten van een administra-
tieve wet af te zien, dan zouden deze leden toch wel gaarne 
willen vernemen hoe de Minister zich voorstelt de materie be-
treffende de burgerlijke stand te verdelen over Burgerlijk Wet-
boek, Wetboek van Strafrecht en algemene maatregel van 
bestuur. 

Met belangstelling heeft de commissie kennis genomen van 
de bezwaren, die Van Praag in zijn reeds eerder aangehaalde 
artikelenserie „Het ontwerp-Meijers en de burgerlijke stand" 
naar voren brengt. Zijn zakelijke argument, dat in het ontwerp 
de scheiding tussen wat in het wetboek en wat in een algemene 
maatregel van bestuur thuishoort niet consequent is volgehou-
den, vond bij de commissie wel enige weerklank. De commissie 
zou zich kunnen voorstellen, dat de mensen van de praktijk mis-
schien hier en daar een technische verandering zouden willen 
aanbrengen. 

Blijkens hetgeen Van Praag, o.c, 1954, blz. 76, en J. C. 
Schouten, „De voorschriften omtrent de Burgerlijke Stand in 
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het ontwerp-Meijers" in Tijdschrift voor overheidsadministratie, 
1954, blz. 491 v, schrijven, zou door de Permanente Commissie 
van Advies voor de zaken van de Burgerlijke Stand en Nationa-
Iiteitsaangelegenheden een herziening ontworpen zijn. Dit feit 
kan erop wijzen, dat er wellicht aanleiding bestaat om hier en 
daar veranderingen aan te brengen. Daar genoemde herziening 
niet is gepubliceerd, heeft de commissie daarvan geen kennis 
kunnen nemen. 

Verscheidene leden zouden aan het systeem, zoals dat door 
prof. Meijers wordt verdedigd, willen vasthouden, zolang de 
onhoudbaarheid daarvan niet kan worden aangetoond. 

Andere leden merkten op, dat de bruikbaarheid van deze 
titel niet aan de systematiek en de dogmatiek dient te worden 
opgeofferd. 

Een tweede vraag van algemeen belang was, of een generale 
bepaling moet worden opgenomen, waarin wordt voorge-
schreven, wat belanghebbenden kunnen doen, indien de ambte-
naar van de burgerlijke stand een ambtsverrichting weigert of 
nalaat. Weliswaar is de ambtenaar civiel- en strafrechtelijk 
aansprakelijk, maar daarmede is de weigering of nalatigheid 
nog niet hersteld. Uit de toelichting van prof. Meijers blijkt 
niet, of deze een dergelijke algemene bepaling in een admini-
stratieve wet had willen opnemen of dat deze een dergelijke 
bepaling overbodig achtte. 

Een deel van de commissie wilde de Minister in overweging 
geven een artikel op te nemen, waarin zou worden bepaald, dat 
belanghebbenden zich in geval van weigering, nalatigheid of 
onjuist geachte beslissing, bij verzoekschrift tot de arrondis-
sementsrechtbank kunnen wenden, welke dan, na het open-
baar ministerie en eveneens de ambtenaar van de burgerlijke 
stand en belanghebbende partijen gehoord te hebben, beslist. 
De rechter zou de ambtenaar kunnen gelasten alsnog de ge-
weigerde of nagelaten ambtsverrichting te doen. 

Reeds bij de bespreking van artikel 1.2.1, lid 4, maakten de 
hier aan het woord zijnde leden een soortgelijke opmerking. 
Op deze plaats wilden zij hier nog bijvoegen, dat het huns in-
ziens goed zal wezen, indien er een rechterlijke instantie is, waar-
bij men tegen een handeling van de ambtenaar van de burgerlijke 
stand in beroep kan komen. Dit zal ook de uniformiteit ten 
goede kunnen komen. Het was deze leden namelijk opgevallen, 
dat er bij de burgerlijke stand een zeer verschillende prak-
tijk bestaat ten aanzien van de kinderen, die binnen de 180 
dagen na ontbinding van het huwelijk geboren zijn, en zij, die 
tussen de 180—300 dagen na de ontbinding het levenslicht 
aanschouwden. In de ene gemeente worden al deze kinderen als 
wettig ingeschreven, in de andere is de eerste categorie wettig 
en de tweede onwettig, terwijl in weer een andere gemeente 
hij, die de aangifte doet, mag zeggen of het kind van de tweede 
categorie als wettig of als onwettig ingeschreven zal worden. Nu 
verwachtten deze leden niet, dat de hier vermelde praktijk — 
waarop bij de behandeling van artikel 1.11.1.2 nog kan worden 
teruggekomen — zal veranderen, indien er een artikel in het 
leven wordt geroepen, dat het mogelijk zal maken op te komen 
tegen een handeling van de ambtenaar van de burgerlijke stand. 
Zij verwachtten echter wel, dat een dergelijk artikel in het alge-
meen mede zal kunnen werken aan een uniforme toepassing 
van de wettelijke bepalingen. 

Andere leden waren niet overtuigd van de wenselijkheid van 
een dergelijke beroepsmogelijkheid. In beginsel is de ambte-
naar van de burgerlijke stand een onafhankelijk ambtenaar met 
een zeer speciale taak, waarvoor ook een zeer speciale kennis 
wordt geëist. Zijn verantwoordelijkheid is omschreven, terwijl 
in het algemeen ook de mogelijkheid van een actie uit arti-
kel 1401 tegen de ambtenaar, die een onrechtmatige daad zou 
verrichten, bestaat. In de bijzondere gevallen van de artikelen 
129 en 70-73 B.W. kunnen belanghebbenden zich bij verzoek-
schrift tot de rechtbank wenden. 

Het deel van de commissie, dat in eerste instantie aan het 
woord was, merkte op, dat artikel 129 B.W. min of meer 
toevallig op die plaats verzeild is geraakt. Uit de wetsgeschiede-
nis blijkt toch, dat dit artikel in de wet werd opgenomen, om-
dat bij de bespreking van de desbetreffende titel de opmerking 
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werd gemaakt, dat er in de wet iets „behoorde bepaald te 
worden omtrent het geval, wanneer een ambtenaar van den 
burgerlijken stand, om eenige reden weigerachtig mogt zijn, tot 
het voltrekken van een huwelijk zich te verleenen. Alsdan be-
hoorde men zijne toevlugt te kunnen nemen tot eene regterlijke 
magt, bij voorkeur boven eene administrative, dewijl de amb-
tenaren van den burgerlijken stand als zoodanig ondergeschikt 
zijn aan het gezag en het toczigt der regterlijke magt." (Voor-
duin, II, blz. 232). 

Uit het feit, dat men indertijd de bepaling van artikel 129 
B.W. opnam, mag niet worden afgeleid, dat men alleen in dat 
speciale geval een beroep op de rechter wenste; neen, veeleer 
dient men het zo te zien, dat men indertijd een regeling ver-
langde voor het enige geval, waarbij men zich kon voorstellen, 
dat er behoefte aan zou bestaan. Indien men dan ook een 
algemene bepaling zou opnemen, kan artikel 129 B.W. ge-
voeglijk vervallen. De artikelen 70—73 B.W. regelen inderdaad 
een bijzonder geval. De hier aan het woord zijnde leden meen-
den dan ook, dat deze bepalingen, die ook door prof. Meijers, 
zij het in vernieuwde vorm, zijn overgenomen, wel degelijk 
gehandhaafd kunnen blijven. 

Artikel 1.4.1, lid 5. Het was enige leden opgevallen, dat 
het ontwerp in het vierde lid van dit voorgestelde artikel en in 
de voorgestelde artikelen 5, 10 en 11, lid 1, spreekt over 
„registers van de burgerlijke stand" en verder over akten van 
geboorte, huwelijk, overlijden, enz., en over registers van ge-
boorten, huwelijken, overlijden, enz. In het voorgestelde vijfde 
lid wordt echter gesproken over „registers van de akten van 
de burgerlijke stand". Ter wille van de uniformiteit verdient 
het wellicht aanbeveling „van de akten" te schrappen. 

Artikel 1.4.2. Dit artikel geeft antwoord op de vraag, in 
welke gemeente verschillende akten van de burgerlijke stand 
moeten worden opgemaakt. 

Enkele leden wezen erop, dat bij de wet van 20 mei 1955, 
Stb. 209, in het Burgerlijk Wetboek een nieuw artikel 51a 
betreffende de akte van lijkvinding is opgenomen. Wellicht 
zou aan het tweede lid van het voorgestelde artikel 1.4.2 nog 
kunnen worden toegevoegd, dat een akte van lijkvinding wordt 
opgemaakt in de gemeente, waar het lijk is gevonden. Daar 
deze akte, volgens de toelichting van de Minister (Zitting 
1954—1955, 3741, stuk no. 7) en ook volgens het artikel 
zelf wordt aangemerkt als een overlijdensakte, is het misschien 
beter, niet in de wetstekst het begrip „akte van lijkvinding" 
te introduceren. 

Door J. C. Schouten werd'in zijn reeds aangehaalde artikel, 
blz. 492, de vraag gesteld, welke door de leden die hier aan het 
woord waren, werd overgenomen, in welke gemeente een kind, 
dat in een andere gemeente overlijdt dan waar het is geboren, 
terwijl er nog geen geboorteakte was opgemaakt, als levenloos 
aangegeven in de sterfregisters, zal moeten worden ingeschreven 
(artikel 52 B.W.; H.R. 20 november 1953, N.J. 1954, 50, met 
noot van Röling). 

Andere leden merkten op, dat deze vraag alleen dan zin 
heeft, indien in het ontwerp een artikel was opgenomen, dat 
met het huidige artikel 52 overeenkwam. Daar dit niet het 
geval is, zal, naar het deze leden wilde voorkomen, lid 2 van 
artikel 1.4.2 van toepassing zijn. 

Artikel 1.4.3. Het eerste lid geeft een opsomming van de 
verschillende akten van inschrijving, welke door de ambtenaar 
van de burgerlijke stand moeten worden opgemaakt, terwijl 
het tweede lid aangeeft, in welke registers deze akten van 
inschrijving moeten worden ingeschreven. 

Enige* leden merkten, onder verwijzing naar het geciteerde 
artikel van J. C. Schouten blz. 492, op, dat bij rekest civiel 
herroeping van hetgeen sub a wordt genoemd, mogelijk is. 
Ook bij Asser-Scholten, „Familierecht", 1947, blz. 576, wordt 
een soortgelijke opmerking gevonden. In het huidige recht 
is evenmin aan deze mogelijkheid gedacht. Wellicht verdient 
het aanbeveling in de nieuwe wet hier wel rekening mede te 
houden. 
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Andere leden vestigden er de aandacht op, dat aan „een 
adoptie", in het voorgestelde lid, sub b, dient te worden toe-
gevoegd „of herroeping van een adoptie". 

Verder was het deze leden opgevallen, dat hier gesproken 
wordt over „ontkenning van een staat of een ontkenning van 
wettigheid", terwijl in de voorgestelde titel 11 van het eerste 
boek uitsluitend wordt gesproken over rechterlijke uitspraken, 
die inhouden een inroeping van een staat, ontkenning van wet-
tigheid en betwisting van een erkenning (artikel 1.11.1.22 en 
1.11.3.8). Het verdient aanbeveling, de terminologie in het 
voorgestelde eerste lid, sub b, in overeenstemming te brengen 
met die, welke in de voorgestelde titel 11 wordt gebezigd. 

In verband met hetgeen in de vorige alinea door hen werd 
opgemerkt, wilden deze leden, ter voorkoming van mogelijke 
verwarring, aan de Minister vragen, of met de sub b ver-
melde erkenning inderdaad, zoals zij meenden, de z.g. ge-
dwongen erkenning wordt bedoeld. 

Bovendien was het deze leden opgevallen, dat in de artikelen 
1.11.1.2, lid 2, 1.11.1.22 en 1.11.2.9 nader is bepaald, dat de 
inschrijving niet in een register van geboorten van een of 
andere gemeente mag geschieden, maar moet plaats vinden in 
het register van geboorten van de gemeente waar de akte van 
geboorte van de persoon, waarvan in genoemde artikelen 
sprake is, is ingeschreven. Ook op dit punt dient de voorge-
stelde bepaling nog eens nader te worden bezien. 

Volgens het voorgestelde artikel 1.4.11 geschiedt een aan-
vulling van de registers en een verbetering van de akten 
krachtens een rechterlijke uitspraak. Nu bepaalt artikel 73 
B.W., dat een dergelijke uitspraak door de ambtenaar van de 
burgerlijke stand in de lopende registers moet worden inge-
schreven. Verscheidene leden zouden de Minister willen vra-
gen, of het geen aanbeveling zou verdienen in een sub c op 
te nemen, dat ook van deze uitspraken een akte van inschrij-
ving moet worden opgemaakt. Bovendien was het hun opge-
vallen, dat zowel in het huidige wetboek als in het ontwerp, 
een bepaling ontbreekt, dat de uitspraak, waarbij de valsheid 
van een akte bewezen wordt verklaard, moet worden inge-
schreven of vermeld. Dient hierin niet te worden voorzien? 
Zo ja, dan moet ook in het tweede lid van het onderhavige 
artikel aangegeven worden, in welke registers deze akten wor-
den opgenomen. 

Artikel 1.4.4. Enkele leden constateerden, dat in het sy-
steem van prof. Meijers sprake is van „de twee grondakten van 
de burgerlijke stand, de huwelijksakte en de geboorteakte" 
(Toelichting, blz. 47). Van Praag daarentegen wenst de ge-
boorteakte te willen maken tot de „ „centrale" akte, waaruit 
kan blijken of iemand al dan niet is gehuwd of gehuwd is ge-
weest . . . . " (o.c, blz. 116). Op het eerste gezicht leek het 
voorstel van Van Praag deze leden wel aantrekkelijk. Weliswaar 
staat het systeem van de twee „grondakten" het bestaan van 
een persoonskaart, waarop alle gegevens genoteerd staan, niet 
in de weg, zodat men via de persoonskaart direkt kan vinden 
waar men wezen moet om de twee „grondakten" te kunnen 
raadplegen. Misschien biedt het echter grote voordelen om in 
één akte alle officiële gegevens onder te brengen. Zij zouden 
gaarne hieromtrent de mening van de Minister willen ver-
nemen. 

Bij andere leden was de vraag gerezen, of het voorgestelde 
artikel 4 nu alle gevallen aangeeft, waarin kantmeldingen moe-
ten worden geplaatst, of dat bij de algemene maatregel van 
bestuur, waarvan in het voorgestelde artikel 1.4.7, sub e, sprake 
is, deze gevallen nog kunnen worden aangevuld. Deze vraag 
hangt samen met de kwestie van het gesloten of open systeem 
van kantmeldingen. Hieromtrent merkten deze leden op, dat 
ons huidige recht het z.g. open systeem, of dat van de „vrije" 
kantmeldingen kent. Dit houdt in, dat iedere akte, dus ook een 
onderhandse, in een kantmelding kan worden verwerkt. In een 
gesloten systeem mag „op de kant van een akte alleen volgens 
wettelijk voorschrift melding worden gemaakt van een andere 
authentieke akte tot de burgerlijke stand betrekkelijk" (Van 
Praag, o.c, blz. 116). Indien nu het voorgestelde artikel 4 
een volledige opsomming geeft van alle gevallen, waarin een 
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kantmelding kan worden gemaakt, dan zou het ontwerp dus 
het gesloten systeem of dat van de „gebonden" kantmeldingen 
volgen, een systeem, waar deze leden de voorkeur aan geven. 
Zo dit juist is, dan rijst de vraag, of de opsomming in 
het voorgestelde artikel niet te beknopt is. Indien het de be-
doeling is, dat eventueel in vermelde algemene maatregel van 
bestuur hieraan uitbreiding kan worden gegeven, dan verkrijgt 
men twee soorten kantmeldingen, hetwelk de overzichtelijkheid 
van de wetgeving niet ten goede komt. Daarom zouden deze 
leden, in het voetspoor van Van Praag, de Minister in over-
weging willen geven, of alle gevallen, waarin een kantmelding 
is vereist, in de wet op te nemen, of in het voorgestelde artikel 4 
alleen maar te bepalen, dat op de kant van een akte alleen 
volgens wettelijk voorschrift melding mag worden gemaakt van 
een andere authentieke akte tot de burgerlijke stand betrekke-
lijk. 

Verschillende leden brachten de akte van erkenning en de 
inschrijving van deze akte in de registers van de burgerlijke 
stand ter sprake. Volgens het voorgestelde artikel 1.11.3.3 kan 
een erkenning o.m. geschieden bij een akte van erkenning, op-
gemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand, en bij 
alle andere authentieke akten. De artikelen 38 en 337 B.W. 
zeggen niet welke bepaalde ambtenaar van de burgerlijke 
stand een dergelijke akte mag opmaken. Men neemt dan ook 
aan, dat de ambtenaar van de burgerlijke stand van een wille-
keurige gemeente een dergelijke akte mag opmaken en dat hij 
deze akte in het register van geboorten van die gemeente dient 
in te schrijven, terwijl deze ambtenaar zorg dient te dragen, dat 
een kantmelding op de akte van geboorte wordt geplaatst. Noch 
in het huidige recht, noch in het ontwerp is voorgeschreven, 
dat van een erkenning bij huwelijk een kantmelding op de 
akte van geboorte van het kind moet worden gemaakt. Daar 
het de hier aan het woord zijnde leden wilde voorkomen, dat 
het ontwerp in dezen geen enkele verandering heeft gebracht, 
meenden zij te moeten aannemen, dat in dezen alles bij het 
oude is gebleven. Zou het echter niet gewenst zijn een bepaling 
op te nemen, krachtens welke van een erkenning bij huwelijk 
een kantmelding op de akte van geboorte wordt geplaatst, of 
wordt een akte van erkenning bij huwelijk in dezen zonder 
meer beschouwd als een akte van erkenning, opgemaakt door 
de ambtenaar van de burgerlijke stand? 

Deze leden zouden ook gaarne van de Minister willen ver-
nemen, hoe de ambtenaar van de burgerlijke stand zal dienen te 
staan tegenover een erkenning, waarvan de ambtenaar kan 
weten, dat deze betwistbaar of in strijd met de waarheid is. 
Wat zal de houding van de ambtenaar moeten zijn, indien hij 
weet, dat de erkenning een overspelig kind betreft? Mag hij in 
dergelijke gevallen nog een akte van erkenning opmaken, of 
een authentieke akte van erkenning in een kantmelding ver-
werken? Wat zal de ambtenaar moeten doen, indien hij een 
akte van erkenning van een overspelig kind heeft opgemaakt en 
hij de overspeligheid achteraf ontdekt? Mag hij dan een kant-
melding aanbrengen op de akte van erkenning of op de akte 
van geboorte en daarin vermelden, dat de erkenning rechtens 
nietig is? 

Andere leden merkten op, dat het in de vorige alinea aan-
geroerde probleem het rechtskarakter van de erkenning betreft. 
Naar het hun wilde voorkomen, kan deze kwestie beter bij 
de behandeling van titel 11 worden besproken, indien men 
tenminste behoefte zou gevoelen om deze materie, die bij de 
voorbereiding van het nieuwe kinderrecht aan de orde is ge-
weest, nogmaals te gaan bespreken. 

De verschillende leden, die hiervóór aan het woord waren, 
repliceerden, dat hun vragen betrekking hadden op het op-
maken van akten door de ambtenaar van de burgerlijke stand 
en het plaatsen van kantmeldingen. Overigens achtten zij dit 
geen beletsel om te zijner tijd op deze kwestie in ander verband 
nog eens terug te komen. 

Opgemerkt werd, dat door de Minister in artikel 1.5.3.7 
terecht „vonnis" in „rechterlijke uitspraak" is veranderd. Wei-
licht zal alsnog in artikel 1.4.4, lid 3, „vonnissen" door „rech-
terlijke uitspraken" vervangen moeten worden. 



19 1.4 

Artikel 1.4.5. Het was enkele leden opgevallen, dat in het 
voorgestelde artikel 1.4.2 wordt gesproken over de „gemeente" 
waar iemand is geboren of overleden. In de voorgestelde arti-
kelen 1.4.5, lid 2, 1.4.8, lid 1 en 2, heeft de wetgever het over 
de „plaats" waar iemand is geboren of overleden (vgl. ook 
artikel 1.11.1.22 en artikel 1.11.2.9). Het kwam deze leden 
voor, dat in het tweede lid van het onderhavige artikel in 
ieder geval ten onrechte over „plaats" wordt gesproken. 
Immers, men kan niet zeggen, dat een „plaats" regis-
ters heeft; alleen in een gemeente bestaan registers (artikel 
1.4.1, lid 1). Zelfs in het geval, bedoeld in artikel 1.4.1, lid 3, 
kan men niet zeggen, dat er in één gemeente sprake is van één 
register van die gemeente en b.v. één register van een plaats 
binnen die gemeente. Neen, hier heeft één gemeente twee of 
meer registers van eenzelfde soort. Bovendien is „plaats" een 
rekbaar begrip. Er kan mee bedoeld zijn een bepaald huis in 
een bepaalde straat, een bepaalde wijk, een dorp of ook wellicht 
een gemeente. In deze laatste betekenis moet het wel in 
artikel 1.4.5, lid 2, gebruikt zijn. In artikel 1.4.8, lid 1 en 2, 
kan met „plaats" heel goed een bepaald huis bedoeld zijn. De 
leden hier aan het woord vroegen zich af, of het enige zin had, 
dat een akte van geboorte of overlijden zou bewijzen, dat 
iemand in een bepaald ziekenhuis of in een bepaalde straat 
geboren of overleden zou zijn. Wellicht is de aanduiding van 
het sterfhuis voor de successie-memorie nodig, maar heeft een 
dergelijk gegeven voor de administratie van de burgerlijke stand 
en voor hen die er gebruik van maken, nu werkelijk enige be-
tekenis? Wat is de mening van de Minister hierover? 

Artikel 1.4.7. Het leek de commissie juist, dat de onderwer-
pen, die sub a tot en met sub e worden opgesomd, niet in het 
Burgerlijk Wetboek worden behandeld, maar in bijzondere wetten 
nader worden uitgewerkt. Wel is de vraag gerezen, of deze hele 
stof zonder meer bij Koninklijk Besluit, de Raad van State ge-
hoord, zal kunnen worden geregeld. Verschillende leden waren 
namelijk van mening, dat in het bijzonder hetgeen sub d en e 
is aangegeven, in aanmerking komt om bij een nadere wet in 
formele zin te worden uitgewerkt. Wellicht kan de Minister 
hierover al wel nadere mededelingen doen. 

Enige leden leek de term „kantmeldingen" beter dan „kant-
tekeningen". 

Kan, zo vroeg een lid, de zinsnede „die tot de vloot, het 
leger of de luchtmacht behoren" niet worden bekort tot „die 
tot de krijgsmacht behoren"? 

Artikel 1.4.8. De akte van geboorte bewijst niet alleen de 
geboorte, maar ook de staat (artikel 1.11.1.15), de geslachts-
naam (artikel 1.2.2a) en de voornaam (artikel 1.2.1). Heeft 
de akte in elk van deze gevallen ten aanzien van een ieder 
bewijskracht?, zo vroegen enkele leden. 

Artikel 1.4.9. Het was enige leden opgevallen, dat hier niet 
de bepaling is opgenomen, dat in een uittreksel van een akte 
van geboorte alleen dan alle kantmeldingen worden vermeld, 
indien daar uitdrukkelijk om wordt verzocht (artikel 24, lid 2, 
juncto artikel 25, lid 3, B.W.). Prof. Meijers was van mening, 
dat het hier vormvoorschriften betreft, welke beter bij een wet 
of een algemene maatregel van bestuur kunnen worden ge-
regeld (Toelichting, blz. 48) . 

Nu waren deze leden, met de schrijvers Schouten, o.c, 
blz. 494, en Van Praag, o.c , blz. 118, van gevoelen, dat ge-
noemde bepalingen juist de belangen van die kinderen dienen, 
wier geboorte niet van stonde af aan wettig was. Zij achtten 
het belang van deze bepalingen dan ook zo groot, dat deze 
naar hun mening het beste in het nieuwe Burgerlijk Wetboek 
opgenomen kunnen worden. 

Andere leden onderschreven ten volle het belang van de 
bepalingen, waarover in de vorige alinea's werd gesproken. Ook 
zij wensten, dat deze voorschriften in een wet zouden worden 
opgenomen. Het was naar hun mening echter in het geheel 
niet noodzakelijk, dat deze wet nu speciaal het onderhavige 
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wetsontwerp moest zijn. Zoals in de aanvang van de bespreking 
van deze titel reeds werd opgemerkt, dienen in deze titel de 
hoofdbeginselen te worden neergelegd en dient de nadere uit-
werking te geschieden in een nadere wet of algemene maatregel 
van bestuur. Deze nadere wet zal vol belangrijke uitwerkingen 
staan; het lijkt echter minder juist, dat de wetgever deze uit-
werkingen gaat onderscheiden in belangrijke en minder belang-
rijke en daarna de eerstgenoemde categorie zou gaan over-
brengen naar het Burgerlijk Wetboek. 

Weer andere leden merkten op, dat deze kwesties bij de 
.wet en niet bij een algemene maatregel van bestuur dienen te 
worden geregeld. Daar zij echter weinig voor een administra-
tieve wet voelen, zal de regeling in het Burgerlijk Wetboek 
dienen te geschieden. 

Enkele leden zouden de Minister willen vragen, of het geen 
aanbeveling zou verdienen om de bewijskracht van de kant-
meldingen nader te regelen. Indien toch een kantmelding in 
een afschrift of uittreksel wordt opgenomen, dan heeft die 
kantmelding dezelfde bewijskracht als dat afschrift of uittreksel. 
Men vergelijke de artikelen 24 en 25 B.W. Artikel 25, lid 3, 
B.W. schrijft uitdrukkelijk voor, dat kantmeldingen in het 
uittreksel opgenomen moeten worden; uit artikel 24 B.W., 
lid 3, blijkt, dat de wet ook aan de kantmeldingen positieve 
bewijskracht verleent. 

Het bezwaar, dat men tegen deze ver gaande bewijskracht 
van de kantmelding kan aanvoeren, is, dat een kantmelding 
niet veel anders is dan een verwijzing naar een andere akte, 
welke in het huidige recht bovendien een niet-authentieke akte 
kan zijn. Terecht heeft de H.R. 10 maart 1893, W. 6314, dan 
ook beslist, „dat de wetgever aan de bedoelde meldingen de 
authenticiteit, dat is de bestemming om tot bewijs te dienen, 
niet heeft willen verbinden, maar ze eenvoudig als een maat-
regel van orde heeft bevolen ter voorkoming van onvolledige 
raadpleging der registers". Ook zij gewezen op hetgeen Elen-
baas in zijn reeds genoemd handboek, blz. 273, hierover op-
merkt. De tegenspraak die lijkt te bestaan tussen dit arrest en 
het derde lid van artikel 24 B.W. wordt voor een goed deel 
verklaard door het feit, dat dit lid pas in 1934 in de wet is 
opgenomen. Wellicht mag worden aangenomen, dat het ont-
werp in deze weer is teruggekeerd tot de leer van de H.R. van 
10 maart 1893. Immers volgens artikel 1.4.9 heeft het afschrift 
dezelfde bewijskracht als het origineel. Een afschrift van een 
geboorteakte met kantmelding heeft als zodanig dan ook geen 
zelfstandige bewijskracht waarvan de kantmelding zou kunnen 
profiteren. Het afschrift bewijst hetzelfde als de originele 
akte van geboorte. Wil men de erkenning of de naamsveran-
dering bewijzen, waarvan de kantmelding gewag maakt, dan 
dient men een afschrift van de desbetreffende akten van in-
schrijving over te leggen. 

Men zou zich echter kunnen voorstellen, zo gingen deze 
leden verder, dat, indien een uittreksel dezelfde bewijskracht 
als het origineel zou hebben, ook een kantmelding, welke van 
dezelfde inhoud is als dat uittreksel, dezelfde bewijskracht 
heeft. In dat geval zou een afschrift van een geboorteakte met 
kanttekening ( = uittreksel) dus niet alleen datgene bewijzen 
dat door de akte van geboorte wordt bewezen, maar ook dat-
gene waarvan door de kantmelding ( = uittreksel) melding 
wordt gemaakt. Hierbij mag niet uit het oog worden verloren, 
dat de geboorteakte geldt tegenover een ieder en de akte van 
erkenning dezelfde bewijskracht als andere authentieke akten 
heeft (artikel 1.4.8, lid 3). In het vervolg zou men dan met 
minstens twee soorten kantmeldingen te maken krijgen, name-
lijk die, welke in de wettige vorm opgemaakt en gewaarmerkt 
door de daartoe bevoegde bewaarder van het register, dezelfde 
bewijskracht hebben als een uittreksel en die, welke niets meer 
zijn dan verwijzingen ten behoeve van de overzichtelijkheid van 
de administratie. 

Het leek deze leden niet onmogelijk om in een bijzondere 
wet, of eventueel in het Burgerlijk Wetboek, voor te schrijven 
aan welke eisen kantmeldingen moeten voldoen om op één 
lijn gesteld te kunnen worden met de uittreksels. 

De leden, die het voorgaande naar voren brachten, zouden 
hierover gaarne de mening van de Minister willen vernemen. 
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Artikel 1.4.11. Verschillende leden waren van mening, dat 
het tweede lid van dit voorgestelde artikel wel zou kunnen 
worden geschrapt. Zij onderstreepten de motivering, welke 
Van Praag, o.c, blz. 119, heeft gegeven. Deze schrijft: „De 
practijk is zo, dat de verbetering van de akten van de burger-
lijke stand of de aanvulling van de registers zonder meer 
— en dus zonder eventuele beperking van de gelding der uit-
spraak — wordt ingeschreven en dat daarvan nooit enig be-
zwaar wordt ondervonden. Ook in rechten komt dit bezwaar 
niet voor; ware het anders dan zou niets degene, die zich 
bezwaard gevoelt beletten, op zijn beurt verbetering of aan-
vulling te vragen, zoals ook in de toelichting tot het Ontwerp 
1886 wordt aangegeven." 

Andere leden merkten op, dat de hierbedoelde uitspraken 
uiteraard een zeer ruime bewijskracht dienen te hebben. Deze 
ruime bewijskracht krijgen ze echter niet, indien men het 
voorgestelde tweede lid zou schrappen. Integendeel; volgens 
het Burgerlijk Wetboek is een dergelijke beschikking niet tegen 
elk en een iegelijk van kracht. Pas bij het besluit van 19 
november 1945, Stb. F 281, artikel 1, lid 2, werd op deze regel 
een uitzondering toegelaten, welke in het onderhavige ontwerp 
is overgenomen. Met schrapping komt men dus wellicht niet 
veel verder, tenzij men in het ontwerp de bepaling zou op-
nemen, dat ook de beschikkingen, waarvan hier sprake is, 
beschouwd zouden kunnen worden als uitspraken welke op 
de staat van personen betrekking hebben (artikel 1957 B.W.). 
Wellicht verdient het aanbeveling in het tweede lid te bepalen, 
dat de beschikkingen tegenover een ieder zullen gelden zonder 
meer. Met belangstelling zien ook deze leden het antwoord 
van de Minister op hun opmerkingen tegemoet. 

TITEL 5 
Het huwelijk 

De verschillende belangrijke vraagstukken, die in deze titel 
ter sprake komen, meende de commissie, terwille van de dui-
delijkheid, zoveel mogelijk bij de desbetreffende artikelen te 
moeten behandelen. 

Om eventuele misverstanden te voorkomen, wil de com-
missie er op wijzen, dat het probleem van de dualiteit van 
kerkelijk en burgerlijk huwelijk, hetwelk b.v. bij artikel 
1.5.4.11 zeer wel aan de orde gesteld zou kunnen worden, 
geen punt van behandeling in haar voorlopig verslag zal uit-
maken. Het wilde de commissie namelijk voorkomen, dat het 
probleem niet van dien aard is, dat het door schrapping van 
een bepaald artikel of door een simpele verandering van enige 
andere artikelen zou worden opgelost. Mocht de Regering 
van mening zijn, dat deze kwestie wel aan de orde gesteld 
dient te worden, dan zal de commissie zich nog nader dienen 
te beraden over de vraag, of de behandeling van deze materie 
wel op het terrein ligt van de vaste Commissie voor Justitie. 
Wellicht zou een voorbereiding in de afdelingen in dit geval 
meer geëigend zijn. 

AFDELING 1 
Vereisten tot liet aangaan van een huwelijk 

Artikel 1.5.1.2. Volgens de toelichting van prof. Meijers, 
blz. 49, geeft artikel 85 B.W. aanleiding tot kwesties, indien 
er sprake is van een huwelijk van een krankzinnige. In het 
ontwerp zijn enige bepalingen opgenomen, die deze moeilijk-
heden willen voorkomen. Artikel 85 B.W. zelf is echter ver-
dwenen. Verschillende leden had dit bevreemd. Nu kan men 
wel zeggen, dat uit het voorgestelde artikel afgeleid kan wor-
den, dat iemand, die wel de betekenis van zijn verklaring be-
grijpt, wel een huwelijk aan kan gaan, maar waarom een 
dergelijke redenering, indien men het vereiste van de vrije 
toestemming der aanstaande echtgenoten zonder bezwaar in 
de wet kan opnemen? Deze leden zouden de Minister dan ook 
in overweging willen geven, dit vereiste, dat huns inziens in 
verhouding belangrijker is dan het leeftijdsvereiste, in het ont-
werp alsnog een plaats te geven. 
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Een aantal leden bracht naar voren, dat, indien een krank-
zinnige, die onder curatele is gesteld, in het huwelijk treedt, 
zijn huwelijk op grond van artikel 143 B.W. vernietigbaar is. 
Nu neemt Scholten wel aan, dat de artikelen 116, ten 4°, en 
artikel 142 B.W. zo ruim geredigeerd zijn, dat ook het huwe-
lijk van de krankzinnige, die niet onder curatele is gesteld, 
vernietigd kan worden. Prof. Meijers noemt dit, onder ver-
wijziging naar Asser-Scholten, „Familierecht", 1947, blz. 44, 
de heersende opvatting ten onzent (Toelichting, blz. 49, waar-
bij ook nog gewezen dient te worden op het praeadvies van 
H. Kingma Bokjes, Handelingen N.J.V., 1949, 101—108). 
„Rechtspraak voor Nederland ontbreekt", zo schrijft prof. 
Meijers in zijn toelichting, blz. 49, noot 1. Er bestaat echter 
een nog niet zo heel oud arrest van het Hof Amsterdam, 28 
juni 1950, N.J. 736, waarin de opvatting wordt gehuldigd, 
dat onder curatele stelling nodig is, indien het gebrek aan 
verstandelijke vermogens een grond voor nietigheid wil zijn. 
De hier aan het woord zijnde leden zouden dit arrest het liefst 
willen zien als een uitzondering die de heersende opvatting 
bevestigt. 

Deze leden verklaarden hun instemming met de opneming 
van het beginsel, dat iemand wiens geestvermogens zodanig zijn 
gestoord, dat hij niet in staat is zijn wil te bepalen of de be-
tekenis van zijn verklaring te begrijpen, onbekwaam is om een 
huwelijk aan te gaan. 

Ook de andere leden van de commissie vonden, dat dit 
beginsel terecht in het ontwerp is neergelegd. Zij waren echter 
van mening, dat de toepassing daarvan in de praktijk niet 
eenvoudig zal zijn. Op grond van het voorgestelde artikel 
1.5.3.9 is de ambtenaar verplicht — een verplichting welke 
men wellicht ook onder het huidige recht mag aannemen — in 
een dergelijk geval niet aan de huwelijksvoltrekking mede te 
werken. Te strenge eisen kan men hier echter niet aan de 
ambtenaar stellen. Een ambtenaar van de burgerlijke stand is 
geen psychiater en dient dat ook niet te zijn. Indien de onbe-
kwaamneid als zodanig in het algemeen kenbaar is, alleen dan 
zal de ambtenaar zijn medewerking kunnen weigeren. Gewezen 
werd ook nog op het arrest H.R. 9 januari 1953, N.J. 388 en 
de annotatie van Veegens. 

Indien de ambtenaar zijn medewerking weigert, hebben 
partijen de bevoegdheid zich tot de rechtbank te wenden. 
Twijfelt de rechter over de juistheid van de beslissing van de 
ambtenaar, dan kan hij zich laten voorlichten door deskundigen. 

Indien de ambtenaar partij (en) ten onrechte bekwaam acht, 
dan is achteraf nog nietigverklaring van het huwelijk mogelijk 
(artikel 1.5.5.5). 

Weer andere leden merkten op, dat, indien partijen tegen 
een weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand in 
beroep komen bij de rechtbank, de rechtbank, evenmin als de 
ambtenaar van de burgerlijke stand, als psychiater mag op-
treden. Maar wat moet de rechter beslissen, indien hij in 
gemoede overtuigd is, dat enerzijds de gestoorde niet zo ge-
stoord is dal hem de gang naar het stadhuis ontzegd kan 
worden, maar anderzijds een huwelijk het ongeluk van de 
andere partij zou medebrengen? Het is natuurlijk onmogelijk 
nadere regelen te geven. Toch kan men de vraag stellen, of en 
in hoeverre de rechter bij zijn beslissing over de „wil" van de 
ene partij het geluk van de andere partij dient te betrekken 
(vgl. artikel 3.2.2, lid 2, /. ƒ.). In gemoede zal een rechter stel-
lig deze twee vragen met elkaar in verband brengen. Misschien 
verdient het aanbeveling ook in de wet dit verband te leggen. 

Met klem kwamen nog weer andere leden tegen dit betoog 
op. Een rechter zal wel degelijk psychiaters als deskundigen 
mogen horen, al zal hij van deze adviezen met de uiterste om-
zichtigheid gebruik dienen te maken. Overigens zal de rechter, 
wanneer hij overtuigd is, dat de wil aanwezig is, een voorge-
nomen huwelijk niet mogen beletten, ook al zou dit naar zijn 
oordeel een ongelukkig huwelijk worden. Alleen dan mag de 
rechter hierover oordelen, indien hij moet beslissen, of een 
stuiting, bedoeld in artikel 1.5.3.2 of in artikel 1.5.3.5, lid 3, 
opgeheven kan worden (artikel 1.5.3.7). Tenslotte merkten 
deze leden nog op, dat men uiterst voorzichtig dient te zijn 
met de toepassing van regelen, die voor het vermogensrecht 
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zijn voorgeschreven (b.v. artikel 3.2.1.2 en 3 en artikel 4.3.2.1), 
op het terrein van het familierecht. 

Gaarne zouden de leden, die over de consequenties van het 
voorgestelde tweede lid discussieerden, de zienswijze van de 
Minister willen vernemen. 

Met instemming heeft de commissie geconstateerd, dat in 
overeenstemming met de moderne psychiatrie de term „krank-
zinnigheid" in het ontwerp is vervangen door „geestelijke stoor-
nis". Prof. Meijers schreef hierover in zijn toelichting, blz. 99, 
het vclgende: „Elders in het ontwerp wordt gehandeld over een 
geestelijke stoornis, die iemand niet in staat stelt zijn wil te 
bepalen of de betekenis van zijn verklaring te begrijpen. Deze 
omschrijving, die wellicht overeenstemt met hetgeen de wet-
gever van 1838 voor ogen stond toen hij van een krankzinnige 
sprak, is bruikbaar, wanneer de wetgever een handeling zo wei-
nig als mogelijk is uit hoofde van geestelijke stoornis als nietig 
of vernietigbaar wil aanmerken, gelijk b.v. bij een solemnele 
handeling als het huwelijk het geval is." (artikel 1.5.1.2, lid 2; 
vgl. ook de toelichting op blz. 182). 

Nu bepaalt het voorgestelde eerste lid van artikel 1.5.1.2, 
dat hij die wegens geestelijke stoornis onder curatele is ge-
steld, onbekwaam is om te huwen. In het voorgestelde artikel 
1.16.1, sub a, wordt de geestelijke stoornis, die tot onder cura-
tele stelling aanleiding kan geven, als volgt omschreven: 
, een geestelijke stoornis, waardoor de gestoorde, hetzij al 
dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt 
zijn belangen behoorlijk waar te nemen". In zijn toelichting, 
blz. 99, schreef prof. Meijers: „De geestelijke stoornis, die tot 
ondercuratelestelling kan leiden, sluit meer aan bij die, welke 
een vermogensrechtelijke handeling nietig of vernietigbaar 
maakt, dan bij die uit hoofde waarvan een huwelijk kan worden 
aangetast." 

De omschrijving in artikel 1.16.1, sub a, is ruimer dan die 
in artikel 1.5.1.2, lid 2. Verscheidene leden meenden dan ook 
te moeten opmerken, dat iemand in de zin van artikel 1.16.1, 
sub a, eerder als geestelijk gestoord kan worden aangemerkt, 
dan in de zin van artikel 1.5.1.2, lid 2. Het is dus mogelijk, dat 
iemand, die in een bepaalde, maar niet al te ernstige graad ge-
stoord is, onder curatele wordt geplaatst (artikel 1.16.1, sub a) 
en op grond van deze ondercuratelestelling onbevoegd is om 
een huwelijk aan te gaan (artikel 1.5.1.2, lid 1), terwijl een 
ander, die in dezelfde of misschien nog wel iets ernstiger graad 
is gestoord, maar niet onder curatele is gesteld, nog wel een 
huwelijk zou mogen aangaan. Iemand die met het oog op ver-
mogensrechtelijke handelingen onder curatele is gesteld kan niet 
meer huwen; iemand die niet onder curatele is gesteld, en niet 
al te zeer geestel'jk gestoord is, kan nog wel huwen. 

Het wilde de hier aan het woord zijnde leden voorkomen, dat 
hier een zekere onevenredigheid schuilt. Misschien zou een op-
lossing voor dit probleem op de volgende wijze gevonden kun-
nen worden. Het beginsel, dat is neergelegd in het tweede lid 
van artikel 1.5.1.2, lid 2, wordt voorop gesteld. Gebroken wordt 
met het beginsel, dat iemand, die wegens geestelijke stoornis 
onder curatele is gesteld op verzoek van anderen dan hemzelf, 
onbevoegd zou worden om een huwelijk aan te gaan. 

Deze leden stelden zich voor, dat artikel 1.5.1.2 als volgt 
zou kunnen luiden: 

„Hij wiens geestvermogens zodanig zijn gestoord, dat 
hij niet in staat is zijn wil te bepalen of de betekenis van 
zijn verklaring te begrijpen, is onbekwaam een huwelijk 
aan te gaan. 

Hij die onder curatele is gesteld mag geen huwelijk 
aangaan zonder de toestemming van zijn curator en zijn 
toeziende curator. 

Bij gebreke van die toestemming kan zij op verzoek van 
de onder curatele gestelde door die van de kantonrechter 
worden vervangen." 

De hier voorgestelde tweede en derde bepaling bieden ook dit 
voordeel, dat het voorgestelde artikel 1.5.1.7 zou kunnen ver-
vallen. Immers, een ieder die onder curatele is gesteld, hetzij 
wegens geestelijke stoornis, hetzij wegens verkwisting of drank-
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misbruik, heeft de toestemming van zijn curatoren nodig. In de 
voorgestelde derde bepaling wordt het tweede lid van artikel 
1.5.1.7 teruggevonden, echter met dien verstande, dat nu ook 
hij, die wegens geestelijke stoornis op verzoek van anderen 
onder curatele is gesteld, zich tot de kantonrechter zou kunnen 
wenden. De leden hier aan het woord, achtten deze uitbreiding 
absoluut geen bezwaar. Immers, gesteld dat de geestelijk ge-
stoorde zich tot de kantonrechter zou wenden, dan zal de kan-
tonrechter nagaan of deze geestelijk gestoorde zodanig is ge-
stoord, dat hij niet in staat is zijn wil te bepalen of de be-
tekenis van zijn verklaring te begrijpen. Het wilde deze leden 
voorkomen, dat het door hen voorgestelde systeem niet alleen 
eenvoudiger dan dat van het ontwerp is, maar bovendien de 
kwestie zuiverder stelt. 

Wellicht ten overvloede wezen deze leden er op, dat in de 
door hen voorgestelde oplossing het onderscheid in gevolgen 
tussen de curatele op eigen verzoek en die op verzoek van 
anderen is geschrapt. Dit onderscheid doet denken aan de 
zwakheid van vermogens (artikel 487, ten 4e, juncto artikel 
488, lid 3, B.W.), welk begrip in het ontwerp terecht is ver-
vallen. 

Overigens werd nog opgemerkt, dat de hier voorgestelde 
tweede en derde bepaling het beste in de plaats van het te 
schrappen artikel 1.5.1.7 kunnen komen, omdat deze bepalin-
gen betrekking hebben op de toestemming, welke in de artikelen 
5—9 is geregeld. 

Met belangstelling zien deze leden het antwoord van de 
Minister tegemoet. 

Andere leden zouden de voorgestelde bepalingen willen hand-
haven, zij het dan, dat ook' zij zeer weinig gevoelden voor het 
onderscheid in gevolgen tussen de curatele, welke op eigen 
verzoek, en die, welke op verzoek van anderen is aangevraagd. 

Artikel 1.5.1.4, lid 1. In deze bepaling is het voorschrift 
van artikel 91 B.W. gehandhaafd. 

Verschillende leden merkten op, dat het motief voor het 
artikel is voorkoming van twijfel uit welk huwelijk een kind 
stamt (Toelichting, blz. 49). Deze leden vroegen zich echter 
af, of de vrees voor „confusio sanguinis" in de praktijk wel 
zo groot is als deze bepaling zou doen vermoeden. Indien een 
vrouw zwanger is van haar overleden echtgenoot, dan is de 
kans, dat zij nog tijdens haar zwangerschap zou hertrouwen, 
gering. Geheel anders is echter de situatie, indien het huwelijk 
is ontbonden hetzij op grond van afwezigheid in volgend 
huwelijk of na voortgezette scheiding van tafel en bed, hetzij 
door echtscheiding op grond van kwaadwillige verlating of 
overspel. Is de vrouw dan op het ogenblik van de ontbinding 
van het huwelijk zwanger, dan is in feite het kind, waarvan zij 
zwanger is, niet verwekt door haar echtgenoot, maar juist door 
een ander. De 300-dagc:n-bepaling werkt naar twee kanten on-
gewenst. Immers, aan de ene kant wordt het kind geacht het 
kind te zijn van de (bedrogen) echtgenoot; aan de andere 
kant kan het kind nooit door zijn verwekker gewettigd worden, 
ook niet, indien de moeder later met de verwekker zou trouwen. 
Is deze regeling wet rechtvaardig tegenover het kind? De hier 
aan het woord zijnde leden betwijfelden dit. Weliswaar heeft 
het kind een wettige status, maar dat is een status, waarmede 
geen van de partijen vrede zal kunnen hebben. Het kind is 
toch in de regel van de man, waarmee de vrouw hertrouwt; 
het zal ook in de regel niet zijn bij de man, wiens naam het 
draagt, maar bij de moeder en zijn „stiefvader", die zijn ver-
wekker is. Indien het kind wel bij de man is, wiens naam het 
draagt, dan zal dat veelal geschieden juist omdat dat kind zijn 
naam draagt. 

Bovendien, zo merkten deze leden op, is het toch wel heel 
onbillijk, dat dit artikel geen gevolgen heeft voor hen, die een 
reis naar Engeland kunnen betalen en daar in het huwelijk 
kunnen treden (A. van Praag, „Het ontwerp-Meijers en de 
Burgerlijke Stand" in Het Personeel Statuut, 1955, blz. 8) . 
Deze leden zouden de Minister dan ook willen verzoeken de 
voorgestelde bepaling te schrappen. 

Andere leden konden zich met een voorstel tot schrappen in 
het geheel niet verenigen. Zij achtten het onjuist, dat een over-
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spelige vrouw haar overspelig kind, door snel met de ver-
wekker van het kind te trouwen, als wettig kind van de man, 
waarmede zij overspel heeft gepleegd, geboren laat worden. 
Het klinkt misschien wat sterk om hier van een „premie" op 
het overspel te spreken, maar dat neemt niet weg, dat deze 
leden het toch zo voelen. 

Naar aanleiding van deze laatste opmerking wezen enige 
leden erop, dat niet uit het oog mag worden verloren, dat het 
huidige recht deze „premie" reeds kent, zij het dan dat uit-
sluitend de man daar van kan profiteren. Zit daar, het worde 
met schroom geopperd, niet de gedachte achter: „quod licet 
homini non licet feminae"? 

Enkele leden merkten op, dat zij het bestaande artikel wilden 
handhaven. De ongewenste gevolgen, waarop hiervóór door 
verschillende leden werd gewezen, worden in het wetsontwerp 
reeds voor een groot gedeelte voorkomen door het voorgestelde 
artikel 1.11.1.2. Deze leden achtten het beslist onwenselijk in 
deze materie, die samenhangt met de regeling betreffende 
de wettigheid van de kinderen, ingrijpende veranderingen aan 
te brengen. . 

Lid 2. De verschillende leden, die de schrapping van het 
eerste lid voorstonden, gevoelden uiteraard"geen behoefte aan 
de bepaling van het tweede lid. 

Van verscheidene kanten werd het toegejuicht, dat naar een 
meer consequente toepassing van het beginsel van de „confusio 
sanguinis" is gestreefd. Indien er geen vrees voor „confusio 
sanguinis" kan bestaan, dan dient een huwelijk ook niet langer 
onmogelijk te zijn. Waarom toch zou de vrouw 300 dagen 
terwille van de eerbaarheid moeten treuren, terwijl de man wel 
direct kan hertrouwen? Wellicht hebben „les bonnes moeurs et 
la décense" bij de totstandkoming van onze wet in dezen nog 
een grote rol gespeeld (Voorduin, IT, blz. 152); in het licht van 
de huidige opvattinoen kan er alleen sprake zijn van een beletsel 
op grond van „confusio sanguinis". 

Overigens werd er nog op gewezen, dat hetgeen in deze 
bepaling is voorgesteld, geenszins iets nieuws is voor ons recht. 
Van Bijnkershoek schreef b.v.: „dat eene weduwe geen vol jaar 
uit behoefde te wachten, voor dat ze hertrouwde, indien het 
maar bleek, dat ze van haaren eersten man niet zwanger was ge-
bleven; endc dat dit met de gezonde rede, en de oude rechts-
geleertheid der Romeinen overeenquam." („Verhandelingen 
over burgerlijke rechtszaken", 1747, T, blz. 322); even verder, 
blz. 325, schrijft dezelfde, dat de vrouw maar behoeft te 
wachten „tot dat bet blyke of zij zwanger is of niet.". 

De regeling, zoals Van Bijnkershoek die weergeeft, is, zo 
merkten enkele leden op, veel logischer dan die van het voor-
gestelde artikel. Immers, de regeling, zoals die bij Van Bijnkers-
hoek verstaan kan worden, is, dat de vrouw mag hertrouwen, 
zodra gebleken is, dat de vrouw niet (meer) zwanger is. Vol-
gens het voorgestelde recht mag de vrouw niet binnen de 306 
daeen hertrouwen, tenzij zij binnen die tijd van een kind be-
vallen is of een miskraam heeft gehad. Het verschil zit hem 
hierin, dat volgens het systeem van Van Bijnkershoek, waarop 
trouwens uitzonderingen bestaan, een vrouw, waarvan b.v. na 
6 maanden is gebleken, dat zij niet zwanger is van haar vorige 
man, kan hertrouwen; volgens het nieuwe systeem kan een 
vrouw, waarvan na 6 maanden blijkt, dat zij niet zwanger is van 
haar vorige man, niet hertrouwen, maar moet zij de volle 306 
dagen wachten. Deze leden meenden, dat de regeling eigenlijk 
zo zou moeten zijn, dat, indien het medisch vast zou staan, dat 
de vrouw niet zwanger is, voor hnar ook geen „treurjaar" geldt. 
Deze leden zagen hierin echter deze moeilijkheid, dat een 
dergelijke regeling stellig niet erg eenvoudig zal kunnen wezen, 
terwijl het bovendien de vraag is of er wel een praktische be-
hoefte aan zo een medisch-juridische bepaling zal bestaan. Wei-
licht voldoet de voorgestelde bepaling nog het beste. 

Een lid voelde voor handhaving van het „treurjaar", echter 
met dien verstande, dat er mogelijkheid van dispensatie zal 
moeten wezen. Het Ontwerp-1886 kende in artikel 82 een 
regeling, waar dit lid veel voor voelde. Artikel 1.5.1.4 zou dan 
b.v. als volgt kunnen luiden: 

„Een vrouw mag, indien haar huwelijk door de dood of 
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door echtscheiding is ontbonden, of indien het nietig is 
verklaard, geen nieuw huwelijk aangaan dan nadat 306 
dagen zijn verlopen sedert de ontbinding of nietigverklaring 
van haar vorig huwelijk. 

De Koning kan ontheffing van dit verbod verlenen.". 
Bovendien heeft deze formulering nog dit voordeel, dat het 

enerzijds te ruime begrip ontbinding wordt beperkt tot die 
ontbinding, welke in dezen zin heeft, terwijl anderzijds ook 
rekening wordt gehouden met de nietigverklaring van het huwe-
lijk, een mogelijkheid, waarmede in het huidige recht — en in 
het ontwerp — geen rekening is gehouden. Bij de totstand-
koming van ons Burgerlijk Wetboek werd ook reeds een 
suggestie in deze richting gedaan. Op grond van „les bonnes 
moeurs et la décence" ging de Regering hier toen niet op in 
(Voorduin, II, blz. 152). 

Enige leden merkten naar aanleiding van het bovenstaande 
op, dat zij weinig voelden voor een door de Koning te verlenen 
dispensatie, omdat hier het gevaar schuilt, dat de richtlijnen op 
grond waarvan de dispensatie wordt verleend aan verandering 
onderhevig zijn. 

Enkele leden stonden nogal aarzelend tegenover de door de 
Regering voorgestelde bepaling. Een aarzeling, die echter heel 
wat minder zou zijn, indien de Minister genegen zou zijn de 
„miskraam" uit het artikel te schrappen. Deze leden vreesden 
namelijk, dat deze uitzondering weleens tot hoogst ongewenste 
praktijken aanleiding zou kunnen geven. Zou b.v. in geval van 
een „abortus provocatus" het huwelijksbeletsel opgeheven zijn? 

Andere leden voelden met de enkele leden, hiervóór aan het 
woord, zeer grote bezwaren tegen het opnemen van de „mis-
kraam", juist omdat hier sprake is van een rekbaar begrip, dat 
licht misbruikt zou kunnen worden. 

Artikel 1.5.1.5, lid 1. Enkele leden stelden voor deze be-
paling te lezen als volgt: 

„Een minderjarige mag geen huwelijk aangaan zonder 
toestemming van de ouders tot wie het in familierechte-
lijke betrekkingen staat.". 

Een onwettig niet erkend kind staat niet in familierechtelijke 
betrekkingen tot zijn ouders, een wettig kind wel. Deze leden 
meenden dan ook, dat de door hen voorgestelde redactie alle 
gevallen omvat, welke in de uitvoeriger redactie van het ont-
werp zijn vermeld, terwijl het hun wilde voorkomen, dat de 
door hen gekozen formulering eenvoudiger is dan die van het 
ontwerp. 

Lid 2. In verband met artikel 1.5.2.5, alwaar wordt ge-
sproken over de toestemming, die wordt vereist, verdient het 
wellicht aanbeveling in de. onderhavige bepaling het woord 
nodig te vervangen door vereist. 

Ontzette ouder. Het was verschillende leden opgevallen, dat 
de toestemming van de ontzette ouder niet vereist is. Volgens 
het huidige recht is de toestemming van de ontheven, maar 
ook van de ontzette ouder voor het huwelijk van hun kind 
nodig. Prof. Meijers was, blijkens zijn toelichting, blz. 49, van 
mening, dat het weinig zin heeft aan de ouder, die op grond 
van zijn slecht gedrag iedere bevoegdheid ten aanzien van het 
kind is ontnomen, nog de macht te laten zich tegen het huwe-
lijk te verzetten. 

De hier aan het woord zijnde leden wezen erop, dat de Mi-
nister bij Nota van Wijzigingen op verlangen van de commissie 
ook de toestemming van de ontzette ouder tot de adoptie, 
welke in het oorspronkelijk ontwerp niet vereist was, als ver-
eiste heeft opgenomen (Zitting 1954—1955, 3530, no. 5, Me-
morie van Antwoord, blz. 10, sub artikel 344/c, sub d). 

Deze leden vroegen zich af, of de toestemming tot het hu-
welijk niet een zekere analogie vertoont met die tot de adoptie. 
In beide gevallen toch is het de status van het kind, niet de aard 
van het uitgeoefende gezag, op grond waarvan de toestemming 
van de ouder vereist is. In de Wet van 26 januari 1956 op de 
adoptie is ook aan de ontzette ouders een „vetorecht" gegeven; 
het lijkt niet consequent hun toestemming tot het huwelijk niet 
te eisen. 
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Andere leden achtten het ongewenst, dat in het nieuwe recht 
onderscheid is gemaakt tussen de ontheffing en de ontzetting. 
Deze leden meenden te weten, dat men tegenwoordig vrij al-
gemeen van mening is, dat het verschil tussen ontzetting en 
ontheffing zeer gering is en in de toekomst wellicht geheel zal 
dienen te verdwijnen (Zitting 1954—1955, deel II, Hande-
lingeti Tweede Kamer, blz. 2834, 2836v.). Ook deze leden 
vonden het niet juist, dat de toestemming van de ontheven 
ouder wel, die van de ontzette ouder niet vereist zal zijn. 

Weer andere leden onderschreven hetgeen Van Praag op-
merkte, denkend aan het geval, dat de ontzette ouder wel zijn 
toestemming zou willen geven, maar dat deze hem niet zou 
worden gevraagd: „Dit is grievend voor ouders en kinderen 
beiden; men vergete niet, dat, hoe ontaard sommige ouders 
kunnen zijn, toch meestal niet alle natuurlijke gevoelens zijn 
gesmoord en men denke vooral aan de ouders, die zich hebben 
misdragen, die zijn ontzet, doch die bezig zijn hun leven te 
beteren, in de hoop, dat te hunnen aanzien nog eens art. 374/: 
B.W. zal worden toegepast en zij eens in de ouderlijke macht 
of de voogdij over hun kinderen zullen worden hersteld." („Het 
ontwerp-Meijers en de Burgerlijke Stand" in Het Personeel 
Statuut, 1954, blz. 143). 

Enige leden merkten naar aanleiding van het bovenstaande 
op, dat de uitdrukking „niet nodig" of „niet vereist" impliceert, 
dat de ouder wel een verklaring mag afleggen, maar dat deze 
verklaring, hoe deze ook luidt, geen enkele betekenis heeft. 
Indien het als „grievend" wordt gevoeld, dat de ouder niets 
gevraagd zou worden, wel, dan is er geen enkel bezwaar tegen, 
dat de ambtenaar van de burgerlijke stand de ouder(s) een 
dergelijke verklaring zou laten afleggen. 

Geestelijk gestoorde ouder. Enige leden merkten op, dat 
volgens de huidige wet de toestemming van de ouders nodig 
is „voor zooverre zij hunnen wil kunnen verklaren" (artikel 92, 
lid 1, B.W.). Een zeer algemene formule, die een voorziening 
geeft zowel voor het geval, dat de ouder' geestelijk gestoord is, 
als voor het geval, dat de ouder in de feitelijke onmogelijkheid 
verkeert, b.v. wegens verblijf in het buitenland, wegens ziekte 
of iets dergelijks, zijn verklaring af te leggen. 

Voorgesteld is nu om de toestemming van de ouder, die 
wegens geestelijke stoornis onder curatele staat, en van die 
ouder, die wegens geestelijke stoornis geen geldige verklaring 
kan afleggen, niet te eisen. De hier aan het woord zijnde leden 
zouden meer gevoelen voor een formulering, welke niet vast-
houdt aan het al of niet aanwezig zijn van een curatele en 
welke zou overeenstemmen met de bij artikel 1.5.1.2 door 
verscheidene leden voorgestelde lezing van dat artikel. Zou het 
geen aanbeveling verdienen dit lid b.v. als volgt te lezen: „In-
dien de geestvermogens van een ouder zodanig zijn verstoord, 
dat hij niet in staat is de betekenis van zijn verklaring te be-
grijpen, dan is de toestemming van die ouder niet vereist"? 

Andere leden vroegen, op welke wijze voorzien kan worden in 
het geval, dat de ouder, zoals hiervoren is gezegd, in de feitelijke 
onmogelijkheid verkeert zijn verklaring persoonlijk af te leggen. 

Weer andere leden meenden op deze vraag te kunnen ant-
woorden, dat in een dergelijk geval een akte van huwelijkstoe-
stemming kan worden opgemaakt (artikel 1.5.4.1, sub b), dat 
de ouder zich door een gemachtigde kan doen vertegenwoor-
digen (artikel 1.4.6), terwijl ook, zolang de niet-verlening geen 
weigering betekent, de toestemming van de ouder door die van 
de kantonrechter kan worden vervangen (artikel 1.5.1.6). 

Grootouder. Een lid betreurde het, dat de toestemming van 
de grootouders in het ontwerp is geschrapt. Doelend op de 
positie van de grootouders in een familie, waarin de ouders 
van het kind buiten staat zijn hun wil te verklaren, schrijft Van 
Praag, o.c, blz. 142: „Het is zeker niet dienstig de bindingen, 
die ten deze ongetwijfeld — ook in de volkszeden — nog be-
staan, in de wetgeving te negeren.". 

Andere leden merkten op, dat er niet het minste bezwaar 
tegen kan zijn, indien de grootouder „solemnitatis causa" zijn 
toestemming verleent. Overigens voelden zij er niets voor om 
de grootouders de macht te geven het huwelijk van hun klein-
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kind tegen te houden. Zij verwezen naar het artikel van J. C. M. 
Lcyten, „De huwclijkstoestemming van grootouders voor hun 
minderjarige kleinkinderen" W.P.N.R. 4205 (a° 1951), met de 
inhoud waarvan zij het volledig eens konden zijn. 

Lid 3. Enkele leden merkten op, dat in de aanhef: „Een min-
derjarig kind dat onder voogdij staat . . . . " het adjectivum 
minderjarig overbodig is. 

Artikel 1.5.1.6. Wellicht verdient het aanbeveling „de min-
derjarige" door „het kind" te vervangen. 

Artikel 1.5.1.7. De verscheidene leden, die bij de bespreking 
van artikel 1.5.1.2 een redactie voorstelden, welke in de plaats 
zou kunnen komen van de artikelen 1.5.1.2 en 1.5.1.7, ver-
wezen naar hun opmerkingen, aldaar gemaakt. 

Andere leden, die overigens de voorgestelde bepalingen wil-
den handhaven, hadden bij de behandeling van artikel 1.5.1.2 
opgemerkt, dat zij weinig voelden voor een onderscheid in ge-
volgen tussen de curatele op eigen verzoek en die op verzoek 
van anderen. Uiteraard dienen de woorden „op eigen verzoek 
of" in het eerste lid van artikel 1.5.1.7 dan ook geschrapt te 
worden. 

Enige leden meenden, dat dit artikel vereenvoudigd zou kun-
nen worden, en wel op de volgende wijze. In het eerste lid kan 
„een meerderjarige" vervangen worden door „Hij die". Immers, 
een minderjarige staat niet onder curatele, maar onder ouderlijk 
gezag of onder voogdij. 

Het tweede lid zou, naar het voorbeeld van het voorgaande 
artikel, wellicht kunnen luiden: „Bij gebreke van die toestem-
ming kan zij op verzoek van de onder curatele gestelde door die 
van de kantonrechter worden vervangen.". Naar het deze leden 
wilde voorkomen, wordt op eenvoudiger en duidelijker wijze 
precies hetzelfde gezegd als wat nu in het voorgestelde tweede 
lid staat. 

De commissie kon zich verenigen met de gedachte, dat alleen 
de onder curatele gestelde meerderjarige en niet de meerder-
jarige, die nog geen 30 is, de toestemming van anderen behoeft. 

Artikel 1.5.1.8. Wederom meenden enige leden hier een ver-
eenvoudiging te kunnen, ja zelfs te moeten voorstellen. Het slot 
van het eerste lid, luidende: woonplaats, of — bij gebreke 
daarvan — van zijn werkelijk verblijf, of bij gebreke ook daar-
van tot de kantonrechter te Amsterdam." zou namelijk moeten 
luiden: , woonplaats, of bij gebreke daarvan tot de kanton-
rechter te Amsterdam.". 

Wellicht is in de voorgestelde bepaling te veel artikel 95, lid 1, 
B.W. gevolgd. Volgens het voorgestelde artikel 1.3.1, lid 1, is 
iemands woonplaats echter of te zijner woonstede öf, bij ge-
breke daarvan, ter plaatse van zijn werkelijk verblijf. Het lijkt 
dan ook onmogelijk, dat iemand in de zin van de (nieuwe) 
wet geen woonplaats, maar wel een werkelijk verblijf zou heb-
ben, zoals de voorgestelde bepaling suggereert. 

Enkele leden vroegen zich af, of de leden 2—5, die betrek-
king hebben op de rechtsvordering, niet beter in het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering, en wel in Boek III, titel 7 
„Van rechtspleging in zaken betreffende ouderlijke macht en 
voogdij" ondergebracht zouden kunnen worden. Wat is hierover 
het oordeel van de Minister? 

Artikel 1.5.1.10. Geschrapt is artikel 89 B.W. Dit artikel 
houdt in, dat een persoon, die bij rechterlijk vonnis van overspel 
is overtuigd, nimmer met de medeplichtige aan dat overspel in 
het huwelijk mag treden. 

Verschillende leden, waarbij ook andere leden zich aans!o-
ten, verklaarden met deze schrapping volledig te kunnen in-
stemmen. 

Reeds in het Ontwerp-1886 werd door de Staatscommissie 
schrapping van deze bepaling voorgesteld. De motivering, die 
toen werd gegeven, heeft nog niets aan betekenis ingeboet. De 
Staatscommissie schreef (Ontwerp tot herziening van het Bur-
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gerlijk Wetboek. Eerste Boek. Toelichting, blz. 42): „Het 
verbod van een huwelijk tusschen een overspeler en den mcde-
plichtige is machteloos om overspel te voorkomen, en als straf-
bepaling ongepast; terwijl het voor altoos belet eene onwettige 
betrekking door eene wettige te vervangen, en zulks ten nadeele 
der kinderen, ook zelfs van die, welke geen vrucht zijn van het 
overspel.". Prof. Meijers schreef in zijn toelichting, blz. 50, o.m.: 
„Afgezien van de innerlijke waarde van een zodanig verbod, 
werkte het in de praktijk te willekeurig . . . . Partijen en de 
rechter staan verschillende technische middelen ten dienste om 
het artikel buiten werking te stellen . . . . " . Met deze zienswijzen 
konden de hier aan het woord zijnde leden zich volledig ver-
enigen. 

Een lid keurde de verdwijning van artikel 89 B.W. af. Ten 
sterkste drong dit lid op opneming van dit artikel in het wets-
ontwerp aan. Het achtte het principieel onjuist, dat de wet 
het zou toelaten, dat zij, die overspel pleegden, met elkaar 
kunnen trouwen en dat de overspelige kinderen met de wettige 
kinderen op één lijn gesteld zouden worden. Waar blijft de 
eerbied voor en de hoogheid van het huwelijk, indien het over-
spel in plaats van gestraft, gesanctioneerd en „gewettigd" 
wordt? 

Enige leden onderschreven ten volle hetgeen door het lid, 
hiervóór aan het woord, naar voren was gebracht. Deze leden 
meenden echter, dat er zich wel omstandigheden kunnen voor-
doen, waarin een absoluut huwelijksbeletsel ongewenst moet 
worden geacht. Met het oog daarop zouden zij de Minister in 
overweging willen geven, de bepaling van artikel 89 B.W. weer 
op te nemen, echter met dien verstande, dat de mogelijkheid 
van dispensatie daarin zou worden verwerkt. Een regeling, die 
ook in Duitsland en België bestaat. (Vgl. G. Overdiep „Moet 
artikel 89 B.W. vervallen?" in Het Personeel Statuut, 1955, 
blz. 113—118). Overigens meenden zij, met de Commissie-
Petit („De rechtspositie van de in bloedschande of in overspel 
geteelde kinderen", uitgave van het Centrum voor Staatkundige 
Vorming, 1954, blz. 7) , dat van dit verbod wel degelijk een 
preventieve werking kan uitgaan, mits met grotere strengheid 
aan de regel de hand wordt gehouden. 

Naar aanleiding van hetgeen door de leden in de vooraf-
gaande twee alinea's was opgemerkt, brachten de verschillende 
leden, die in eerste instantie het woord hadden gevoerd, naar 
voren, dat ook zij het overspel als een kwaad beschouwen, waar 
niet streng genoeg tegen opgetreden kan worden. Zij waren 
echter van mening, dat het overspel op de manier van artikel 
89 B.W. noch direct, noch indirect bestreden wordt. Dit is een 
volkomen ondoeltreffende methode, die, wanneer zij al eens 
doel mocht treffen, dan nog niet zo zeer de overspeligen als 
wel de kinderen straft. Volgens deze leden moeten andere 
wegen gezocht worden. Hun gedachten gingen uit naar een 
herziening van de desbetreffende bepalingen in het Wetboek 
van Strafrecht. Indien men waarlijk het overspel wil bestrijden, 
dan dient men dat te doen door verschillende belemmeringen 
die de wet (artikel 241 Sr.) op het instellen van een vervolging 
wegens overspel stelt, weg te nemen. Ook zal men de daarop 
gestelde straffen dienen te verzwaren. 

De andere leden, die zich hiervóór bij de verschillende 
leden hadden aangesloten, konden zich niet verenigen met het 
voorstel om de bepalingen in het Wetboek van Strafrecht op 
het overspel te herzien. Zij achtten het hoogst ongewenst, 
indien het overspel niet langer als een klachtdelict zou worden 
beschouwd. Overigens meenden zij hier niet verder op te 
hoeven ingaan, omdat een wijziging van het Wetboek van 
Strafrecht niet aan de orde is. 

Enkele leden vonden de zinsnede „hetzij van nature hetzij 
door adoptie, hetzij wettig hetzij onwettig" niet erg geslaagd. 
Zou het geen aanbeveling verdienen de desbetreffende passage 
te doen luiden „hetzij door wettige of onwettige geboorte, hetzij 
door adoptie"? 

Andere leden zouden gaarne willen weten, of het huwe-
lijksbeletsel voor oom of oudoom en nicht of achternicht, 
of wel tante of oudtante en neef of achterneef, nog wel reden 
van bestaan heeft. Het zal toch wel niet zo zijn, dat deze 
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mensen niet met elkaar huwen, omdat de wet het in beginsel 
verbiedt? Voor zover men hier een natuurlijk huwelijksbeletsel 
voelt, zal men toch niet huwen, onafhankelijk van wat de wet 
voorschrijft. Indien partijen wel met elkaar in het huwelijk 
willen treden, dan zal in de praktijk toch ook wel de dispensatie 
verleend worden. Om nu te kunnen beoordelen in hoeverre dit 
huwelijksbeletsel betekenis heeft, dient men te weten in hoeveel 
gevallen de gevraagde dispensatie wordt geweigerd en waarom. 
Bovendien is het van belang te weten in hoeveel gevallen er 
sprake is van de verhouding oom(tante)—nicht(neef) en van 
de verhouding oudoom (-tante)—achternicht (-neef). Bij de 
totstandkoming van ons B.W. werd het huwelijksbeletsel tussen 
deze verwanten in de vierde graad in de wet opgenomen, om-
dat men zeide: „zoodanige huwelijken beleedigen in het alge-
meen de kieschheid en strijden tegen den natuurlijken wei-
stand" (Voorduin, II, blz. 148). Het zou belangwekkend zijn 
te vernemen hoe vaak dergelijke huwelijken tussen een oud-
oom(-tante) en een achterneef(-nicht) voorkomen en welke 
de redenen waren voor de weigering van de dispensatie, zo 
deze ooit geweigerd is. 

In 1939 heeft de Minister aan de Kamer medegedeeld hoe-
veel verzoeken om dispensatie in de jaren 1929—1939 waren 
ingediend, hoeveel er waren ingewilligd en om welke redenen 
een aantal verzoeken werd afgewezen (Zitting 1939—1940, 
Bijlagen Handelingen Tweede Kamer, 59, no. 2 juncto no. 4 ) . 
Acht van de tien afgewezen verzoeken waren afgewezen, om-
dat er een ongeoorloofde verhouding tussen de verzoekers zou 
hebben bestaan. Indien nu van een overspelige verhouding ge-
bleken was op grond van een rechterlijk gewijsde, dan waren 
deze weigeringen op grond van artikel 89 B.W. nog te be-
grijpen. De toestemming werd echter ook dan reeds geweigerd, 
indien uit anderen hoofde bleek, of werd vermoed, dat er een 
overspelige verhouding had bestaan. Een dergelijke motivering 
is voor het bestaande recht reeds moeilijk te verdedigen; voor 
het nieuwe recht — waarin artikel 89 B.W. niet meer voor-
komt — gaat deze motivering in het geheel niet meer op. 

De hier aan het woord zijnde leden zouden gaarne van de 
Minister willen vernemen hoeveel verzoeken om dispensatie 
b.v. in de laatste tien jaren zijn gedaan, zowel wanneer het 
betreft de verhouding oom (tante )-^nicht( neef) alsook de ver-
houding oudoom (-tante)—achternicht(-neef), in hoeveel ge-
vallen de dispensatie is geweigerd en welke de redenen van die 
weigering waren. Deze leden voelden op grond van de gege-
vens, die de Minister vóór de oorlog heeft verstrekt, weinig 
voor handhaving van dit huwelijksbeletsel; wellicht zullen de 
gegevens, die de Minister hopelijk nog zal verstrekken, hen in 
die gevoelens nog versterken. 

Met betrekking tot het huwelijksbeletsel tussen schoonbroeder 
en schoonzuster merkten deze leden op, dat dit verbod bij de 
Wet van 30 december 1939, Stb. 207, reeds is verzacht in die 
zin, dat het verbod is beperkt tot het geval, dat hij, die de 
zwagerschap deed ontstaan, nog in leven is. Deze leden wilden 
op de toen ingeslagen weg voortgaan en dit beletsel zonder 
meer schrappen. 

Weer andere leden sloten zich van harte aan bij het voorstel 
van de leden, die schrapping van het huwelijksbeletsel tussen 
schoonbroeder en schoonzuster wensten. Naar het hun wilde 
voorkomen, heeft handhaving van dit beletsel geen enkele zin. 
Bij de schriftelijke voorbereiding van de reeds genoemde Wet 
van 30 december 1939, Stb. 207, heeft de Minister een over-
zicht gegeven van de toepassing van artikel 88 (oud), lid 2, 
B.W. (Zitting 1939—1940, Bijlagen Handelingen Tweede Ka-
mer, 59, no 2) . 85 % van de verzoeken tot dispensatie betrof 
gevallen waarin het huwelijk, dat de zwagerschap deed ont-
staan, door de dood was ontbonden. Deze categorie speelt na 
de wijziging in 1939 van artikel 88 B.W. geen rol meer, omdat 
er geen huwelijksbeletsel tussen schoonbroeder en schoonzuster 
meer bestaat, indien de echtgenoot, die de zwagerschap deed 
ontstaan, is overleden. Praktisch alle gevallen waarin de toe-
stemming werd geweigerd waren die waar een ongeoorloofde 
verhouding werd verondersteld. Ook deze leden betreurden op 
grond van hetgeen hiervóór reeds is opgemerkt deze gang van 
zaken. Zij zouden het zeer op prijs stellen, indien de Minister 
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nogmaals eens over een periode van een jaar of tien gegevens 
zou willen verstrekken over de toepassing van artikel 88 (nieuw), 
lid 2, B.W. 

Nog weer andere leden vroegen zich af, of de regels, in dit 
artikel neergelegd, niet iets eenvoudiger geformuleerd zouden 
kunnen worden. Zij dachten aan een redactie van de volgende 
inhoud: 

„Een huwelijk mag niet worden gesloten tussen hen 
die elkander in rechte lijn door wettige of onwettige ge-
boorte, door adoptie of huwelijk bestaan, of tussen een 
broeder en zuster van den bloede. 

Alleen na verkregen toestemming van de Koning mag 
een huwelijk worden gesloten tussen een oom of oud-
oom en nicht of achternicht, of wel tante of oudtante en 
neef en achterneef en tussen hen, die door adoptie broeder 
en zuster zijn.". 

Zoals uit de voorgestelde redactie al blijkt, voelden deze 
leden niets voor een huwelijksbeletsel tussen schoonbroeder en 
schoonzuster. Het algemene huwelijksbeletsel tussen hen, die 
elkaar door adoptie in de zijlijn bestaan, hoeft niet uitdrukkelijk 
te worden vermeld. Dit geval valt reeds onder de oom en de 
nicht etc, terwijl zij. die door adoptie broeder en zuster zijn 
— het enige geval, hier van belang —, uitdrukkelijk wordt 
vermeld. 

Uit deze veelheid van meningen meende de commissie de 
volgende conclusies te mogen trekken. 

Een meerderheid van de commissie stemde ermede in, dat 
het huwelijksbeletsel tussen de overspelige en zijn medeplich-
tige wordt opgeheven. Bovendien wenste de meerderheid het 
huwelijksbeletsel tussen zwager en schoonzuster te schrappen. 

Over de wenselijkheid van de schrapping van de overige 
dispensatiemogelijkheden wenste de commissie zich nog nader 
te beraden. Zij zou gaarne van de Minister nadere gegevens 
ontvangen over de werking in de praktijk van deze bepalingen. 

Artikel 1.5.1.11. Volgens verschillende leden bezit dit arti-
kel geen reden van bestaan. Deze leden onderschreven hetgeen 
de Staatscommissie in 1886 als motivering voor de schrapping 
van artikel 90 (oud) B.W. aanvoerde. Onder meer werd toen 
gezegd: „Dat zij, wier huwelijk door echtscheiding ontbonden 
is, later op nieuw door een huwelijk verbonden wenschen te 
worden, zal zeker hoogst zelden voorkomen; maar mocht het 
geval zich voordoen, dan is het voor hen, voor de vroeger 
geboren kinderen en voor die, welke misschien nog uit hunne 
feitelijk hervatte vereeniging zullen voortspruiten, meer wen-
scheliik, dat zij voortaan gehuwd, dan dat zij ongehuwd samen-
leven." (Toelichting, 1886, blz. 42). 

Het huidige artikel laat een nieuw huwelijk toe, maar er 
moet minstens een jaar tussen het vorige en het nieuwe huwelijk 
zijn verlopen. Hier heeft het jaar de functie van bedenktijd. 
Dit jaar zal in een heel enkel geval weleens een gunstige in-
vloed kunnen hebben; het is echter ook heel goed voorstel-
baar, dat in een heel enkel geval het artikel ongewenst ge-
noemd moet worden, terwijl in het merendeel van de gevallen 
de bedenktijd van een jaar geen betekenis heeft, omdat men 
zich wel langer dan een jaar bedacht zal hebben voordat men 
een huwelijk met dezelfde partner weer zal aandurven. Daar 
deze leden de indruk hebben, dat de voor- en nadelen van 
deze bedenktijd wel tegen elkaar weg zullen vallen en de 
beperking overigens geen betekenis heeft, zouden deze leden 
de Minister in overweging willen geven deze bepaling te 
schrappen. 

Het tweede lid maakt een enigszins willekeurige indruk. Is 
de vrees, dat iemand meerdere malen zal scheiden en weer met 
dezelfde persoon zal hertrouwen, werkelijk wel gegrond? 
Iemand, die te kwader trouw is, zal bij zijn herhaalde poging 
om van echt te scheiden toch wel moeite hebben om een echt-
scheidingsvonnis van de rechtbank te krijgen. Deze leden ge-
loven dan ook, dat deze bepaling best kan worden gemist. 

Andere leden was het opgevallen, dat, in tegenstelling tot 
het huidige artikel 90 B.W., de bedenktijd alleen geldt voor 
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die personen, wier huwelijk door echtscheiding is ontbonden, 
en niet voor hen, wier huwelijk door rechterlijk vonnis na 
scheiding van tafel en bed is ontbonden. Indien hier welbewust 
een beperking van de bestaande regel is bedoeld, dan rijst toch 
wel de vraag, of op grond van artikel 1.9.2.10 die beperking 
kan worden gehandhaafd. Indien het inderdaad de bedoeling 
is geweest, dat ook artikel 1.9.2.10 hier van toepassing is, dan 
verdient het stellig aanbeveling in artikel 1.5.1.11 ter wille van 
de duidelijkheid te bepalen, dat de bedenktijd ook geldt, indien 
het huwelijk door rechterlijk vonnis na scheiding van tafel en 
bed is ontbonden. 

AFDELING 2 
Formaliteiten, die aan de voltrekking van het huwelijk 

moeten voorafgaan 
Bij het wetsontwerp 2329 (Goedkeuring van het tussen 

Nederland, België en Luxemburg gesloten Verdrag tot invoering 
van de „Eenvormige wet internationaal privaatrecht", Zitting 
1951—1952), artikel 3, wordt voorgesteld een nieuw artikel in 
te voegen tussen de artikelen 109 en 110 B.W. Dit voorgestelde 
artikel heeft betrekking op de wijze, waarop de huwelijksaf-
kondiging in Nederland moet plaatsvinden, indien een Neder-
lander, die in Nederland zijn woonplaats heeft, in het buiten-
land in het huwelijk wil treden. 

Hoewel genoemd wetsontwerp voorstelt dit artikel in het 
Burgerlijk Wetboek op te nemen, heeft het, evenmin als de 
5de afdeling van de 5de titel (Van de huwelijken, welke buiten 
's lands zijn voltrokken), een plaats gevonden in het nieuwe 
Burgerlijk Wetboek. Blijkens zijn toelichting (blz. 48, bovenaan, 
en blz. 52, ad artikel 1.5.4.11) was prof. Meijers van mening, 
dat de regelen met betrekking tot het I.P.R. bij elkaar in een 
bijzondere wet dienen te worden neergelegd. 

De meerderheid van de commissie kon zich hiermede ver-
enigen. 

Een minderheid was niet overtuigd van het nut van een 
aparte wet. Komt het de overzichtelijkheid en de bruikbaarheid 
van het Burgerlijk Wetboek niet ten goede, indien in één titel 
alle voorschriften bij elkaar zouden staan, welke betrekking 
hebben op in het buitenland te sluiten en gesloten huwelijken? 

Wat is hierover de mening van de Minister? 
Enige leden braken nog eens een lans voor het opnemen van 

een bepaling, dat vóór de voltrekking van het huwelijk de aan-
staande echtgenoten blijk zouden moeten geven, dat zij hun 
gedachten hebben laten gaan over de financiële consequenties 
van hun huwelijk. Deze leden stelden zich voor, dat de ambte-
naar van de burgerlijke stand bij de huwelijksaangifte aan de 
aanstaande echtgenoten een formulier zou overhandigen, het-
welk zij verplicht zijn — een verplichting, waarop de ambtenaar 
de aanstaande echtgenoten uitdrukkelijk dient te wijzen — in-
gevuld vóór de voltrekking van het huwelijk aan de ambtenaar, 
ten overstaan van wie het huwelijk zal worden voltrokken, te 
overhandigen. Partijen zouden op dat formulier moeten ver-
klaren, dat zij, hetzij de algehele gemeenschap, hetzij b.v. het 
wettelijk deelgenootschap, hetzij uitsluiting van iedere gemeen-
schap, als stelsel van huwelijksgoederenrecht aanvaarden. In-
dien partijen een bijzondere regeling wensen, dan dienen zij de 
verklaring van de notaris, dat partijen ten overstaan van hem 
huwelijksvoorwaarden hebben gemaakt, over te leggen. 

Bij de openbare behandeling van de conclusies naar aanleiding 
van de derde en vierde reeks vraagpunten inzake een nieuw 
Burgerlijk Wetboek heeft mejuffrouw Tendeloo erop gewezen, 
dat in artikel 248 van het Ontwerp-1820 reeds een bepaling 
voorkwam van een zelfde strekking als hier wordt voorgesteld 
(Zitting 1952—1953, Handelingen Tweede Kamer, blz. 2922; 
vgl. ook 2846, no. 24, Voorlopig Verslag, blz. 3). 

Andere leden voelden wel iets voor de gedachte, dat partijen 
attent worden gemaakt op de vermogensrechtelijke gevolgen 
van het huwelijk. Zou het niet te overwegen zijn, de ambte-
naar voor te schrijven, dat hij de aanstaande echtgenoten bij 
de aangifte hierop wijst? 

Verschillende leden verklaarden voor een verplichting, als 
waarvan hier sprake is, niets te voelen. Deze leden vreesden, dat 
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deze bepalingen een grote rompslomp met zich mede zouden 
brengen, waarvan het resultaat in de praktijk zeer gering zal 
zijn. Indien partijen van de hele kwestie weinig begrip hebben, 
dan zal de ambtenaar hun dit, wil hetgeen wordt voorgesteld 
zin hebben, toch dienen uit te leggen. Bij de huwelijksvoltrek-
king ontbreekt uiteraard de mogelijkheid om aan dergelijke be-
schouwingen tijd te geven. Gesteld al, dat bij de aangifte hier-
voor tijd zal kunnen worden uitgetrokken, bestaat dan niet het 
gevaar, dat de ambtenaar — die ten slotte leek is op dit terrein 
— inlichtingen verstrekt, die weleens geheel en al onjuist 
zouden kunnen zijn? Indien aan de ambtenaar zou worden 
voorgeschreven wat hij precies aan partijen moet zeggen, dan 
zal die mededeling ongetwijfeld ontaarden in een formaliteit, 
welke vaak noch de ambtenaar, noch de partijen iets zal zeggen. 
Indien de ambtenaar geen enkele toelichting op het door hem 
verstrekte formulier zou mogen geven, dan bestaat de kans, dat 
de partijen, die het formulier serieus in willen vullen, de nota-
rissen overstromen met pro deo adviezen. Wat zullen ook de 
consequenties zijn, indien partijen weigeren het formulier in te 
vullen? Mag de ambtenaar van de burgerlijke stand dan het 
huwelijk niet voltrekken? 

Overigens meenden deze leden, dat aan de voorstellen nauwe-
lijks behoefte zal bestaan. In die gevallen, waar een regeling ge-
wenst is, zijn partijen in de regel wel degelijk op de hoogte. En 
indien de kennis bij de aanstaande echtgenoten ontbreekt, dan 
behoeft men er niet aan te twijfelen, dat de wederzijdse ouders 
zich bewust zijn van de vermogensrechtelijke gevolgen van de 
stap van hun kinderen. Indien zij, die in het huwelijk treden, 
geen vermogensrechtelijke belangen hebben, dan kunnen zij, 
mocht de behoefte tot regeling later ontstaan, alsnog huwelijkse 
voorwaarden maken. 

Ten slotte merkten deze leden op, dat indertijd onder auspiciën 
van het „Comité voor eene gemeenschappelijke Actie tot Her-
vorming onzer Huwelijkswetgeving" aan de aanstaande echt-
genoten bij de huwelijksaangifte formulieren werden uitgereikt, 
waarin de aanstaande echtgenoten werd aangeraden zich in ver-
binding te stellen met een notaris om huwelijkse voorwaarden te 
maken, of althans zich te laten raden (W.P.N.R. 3228 (1931), 
blz. 534). 

Nu door de Kamer in conclusie 44 is aangenomen, dat de wet 
geen geneeskundig onderzoek voor het huwelijk verplicht zal 
stellen, wenste de commissie voor het ogenblik hier niet op 
terug te komen. Enkele leden van de commissie behielden zich 
ten deze hun oordeel voor. 

Artikel 1.5.2.2, lid 2, sub b. Daargelaten of de aanplakking 
als zodanig nog wel enige praktische betekenis heeft, in ieder 
geval heeft de vermelding van het uur sinds de tijd, dat de afkon-
diging niet meer mondeling plaatsvindt, geen zin meer. 

Artikel 1.5.2.4. Enkele leden was het opgevallen, dat in dit 
artikel — dat volkomen gelijkluidend is aan artikel 112 B.W. — 
wel wordt bepaald, dat er een nieuwe afkondiging moet plaats-
vinden, maar niet, dat er een nieuwe aangifte nodig is. Nu meen-
den deze leden te weten, dat de Code civil wel de afkondiging, 
maar niet de aangifte kent. Uiteraard zwijgt artikel 65 Code 
civil dan ook over de aangifte. Dit Franse artikel is echter bijna 
letterlijk overgenomen in het huidige artikel 112 B.W. Waar-
schijnlijk verklaart de te letterlijke vertaling het ontbreken van 
de aangifte in dit artikel. Daar men, zoals deze leden vernomen 
hadden, blijkbaar in de praktijk ook altijd een nieuwe aangifte 
vordert, kan er geen bezwaar tegen zijn, dit ook in de wet te 
zetten. 

Artikel 1.5.2.6. Deze bepaling, die in het huidige recht niet 
voorkomt, dient gezien te worden in verband met het huidige 
artikel 182 B.W. De verplichting tot het opmaken van een boe-
delbeschrijving is in artikel 1.7.3.2 gehandhaafd, echter met 
dien verstande, dat de sanctie van de gecontinueerde gemeen-
schap is vervallen. Daarvoor zijn echter twee bepalingen in de 
plaats gekomen, welke de rol van stok achter de deur vervullen. 
De eerste is die van artikel 1.8.1.10, lid 2, en de tweede is die 
van het onderhavige artikel. 
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Verschillende leden waren van mening, dat over dit artikel 
eigenlijk pas dan een beslissing genomen kan worden, indien is 
beslist of artikel 1.7.3.2 gehandhaafd zal blijven of niet. Deze 
leden gaven er de voorkeur aan de bespreking van dit, in hun 
ogen enigszins onwennige, artikel uit te stellen totdat de kwestie 
van het opmaken van een boedelbeschrijving aan de orde is. 

Enkele andere leden, die overigens eveneens van gevoelen 
waren, dat met het uitspreken van een definitief oordeel beter 
gewacht kan worden totdat artikel 1.7.3.2 aan de orde gesteld 
wordt, meenden, dat op dit ogenblik toch wel aan de Minister 
gevraagd kan worden, welke de consequenties zijn, indien een 
huwelijk voltrokken zou worden zonder dat aan de verplichting 
van dit artikel zou zijn voldaan. Weliswaar mag de ambtenaar 
het huwelijk niet voltrekken, indien hem geen boedelbeschrijving 
is overgelegd (artikel 1.5.4.1, sub d), maar hoe staat het met de 
geldigheid van het huwelijk, indien, onverhoopt, het huwelijk 
wel voltrokken is? Indien het huwelijk niet nietig verklaard zou 
kunnen worden, zou dan de ambtenaar van de burgerlijke stand 
aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade, welke* de 
kinderen door dit verzuim zouden lijden? 

Een lid stelde de vraag of onder „vermogen" ook wordt ver-
staan een boedel, waarin de passiva de activa overtreffen. Overi-
gens wees dit lid erop, dat in artikel 1.5.4.1, sub d, niet over de 
beschrijving van het vermogen, maar over de beschrijving van 
de boedel wordt gesproken. 

AFDELING 3 

Stuiting van het huwelijk 

Artikel 1.5.3.1. Enkele leden merkten op, dat een huwelijk 
kan worden gestuit, indien niet is voldaan aan de vereisten, 
genoemd in de eerste afdeling van deze titel, of wanneer de in 
de tweede afdeling geregelde huwelijksafkondiging niet heeft 
plaatsgehad. Deze leden zouden de Minister willen vragen, of 
er nu geen stuiting mogelijk is, indien de ambtenaar van de 
burgerlijke stand niet heeft voldaan aan de eisen, welke de 
artikelen 1.5.2.5 en 6 stellen. Nu bepaalt artikel 1.5.3.5, lid 1, 
dat het openbaar ministerie een huwelijk moet stuiten, indien 
het met een huwelijksbeletsel bekend is. Indien dan ook stui-
ting, b.v. in het geval van artikel 1.5.2.6, mogelijk is, dan dient 
daarmede bij de formulering van artikel 1.5.3.1 toch rekening 
gehouden te worden. Bij de bespreking van de artikelen 1.5.3.5 
en 1.5.3.9 zal op deze kwestie nog worden teruggekomen. 

Artikel 1.5.3.2, lid 1. Enige leden stelden de vraag, wat in 
dit artikel onder „bloedverwanten" verstaan moet worden. 
Naar hun mening worden hiermede niet de bloedverwanten 
„van nature" bedoeld, maar die wettige en onwettige verwan-
ten, welke tot elkaar in familierechtelijke betrekkingen staan. 
De moeder van het overspelige kind is dan ook niet tot stuiting 
bevoegd, de adoptiefmoeder kan het huwelijk van haar adop-
tiefkind wel stuiten. Indien deze mening juist is, kan men 
dan nog wel over 6/o«/verwanten blijven spreken? 

De commissie kon zich verenigen met de wijzigingen, welke 
in dit artikel, vergeleken met het huidige artikel 116 B.W., 
zijn aangebracht. 

Lid 2. In verband met hun opmerkingen bij de behandeling 
van artikel 1.5.1.2 gemaakt, merkten verscheidene leden op, 
dat ook het onderhavige lid anders gelezen zou moeten worden. 
Zij stelden de volgende redactie voor: 

„De in het vorige lid genoemde personen zijn ook be-
voegd een huwelijk te stuiten, wanneer de andere aan-
staande echtgenoot onder curatele staat en het huwelijk 
klaarblijkelijk het ongeluk zou veroorzaken van de partij, 
waarvan zij bloedverwant, voogd, toeziende voogd, curator 
of toeziende curator zijn.". 

De omzetting in de laatste zinsnede verdient, in verband 
met de opsomming in het eerste lid, de voorkeur boven de 
door de Regering voorgestelde redactie. 
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Artikel 1.5.3.3. De 300 dagen van artikel 118 B.W. zijn in 
het voorgestelde artikel vervangen door de „daartoe gestelde 
termijn". De bedoeling van deze verandering is kennelijk deze, 
dat stuiting door de vorige echtgenoot niet meer mogelijk is, 
indien binnen de 306 dagen de vrouw van een kind is bevallen 
en zij direct daarna zou hertrouwen. De mogelijkheid van 
„confusio sanguinis" bestaat dan niet meer. 

Enkele leden merkten op, dat het niet de bedoeling kan zijn, 
dat op grond van het bepaalde in artikel 1.9.2.10, de hier 
voorgestelde bepaling van toepassing zou zijn op de ontbinding 
van een huwelijk door rechterlijk vonnis na scheiding van tafel 
en bed en wel, omdat er geen vrees voor „confusio sanguinis" 
behoeft te bestaan. 

Artikel 1.5.3.5. Het tweede lid van deze bepaling kan wei-
licht gemist worden, indien artikel 1.5.1.2 gewijzigd wordt in 
de zin, zoals die door verscheidene leden werd voorgesteld. 

De stuiting door de Minister van Justitie, bedoeld in artikel 
119 B.W., is in het ontwerp vervallen, zo merkte een lid op. 

Uit de toelichting van prof. Meijers blijkt niet of deze be-
voegdheid tot stuiting opzettelijk is geschrapt en wat daarvan 
de reden is. 

Deze kwestie gaf een ander lid aanleiding tot de vraag, wat 
in het eerste lid onder „huwelijksbeletsel" verstaan dient te 
worden. Indien men daaronder begrijpt het niet voldoen aan 
de vereisten tot het aangaan van het huwelijk, zoals die in de 
eerste afdeling zijn omschreven, dan kan op grond van het 
eerste lid het openbaar ministerie een huwelijk stuiten, indien 
de toestemming van de Minister, bedoeld in artikel 1.5.1.9, niet 
verkregen wordt. Men kan echter ook zeggen, en dat is vol-
gens dit lid kennelijk de bedoeling, dat onder huwelijksbeletsel 
begrepen zijn de vereisten, welke in het huidige recht in de 
artikelen 84 tot en met 91 (vgl. artikel 120, lid 1, B.W.) zijn 
vermeld en waaronder niet de bepalingen betreffende de toe-
stemming zijn begrepen. In dit geval zou de stuiting, bedoeld 
in artikel 119 B.W., dus inderdaad verdwenen zijn. Overigens 
merkte dit lid op, dat een bepaling, als die van artikel 119 
B.W., eigenlijk ook niet nodig is. Indien toch de ambtenaar 
weet, dat de Minister niet zijn toestemming geeft (artikel 1.5. 
1.9), dan zal de ambtenaar zijn medewerking tot de huwelijks-
voltrekking moeten weigeren. Het verdient wellicht aanbeve-
ling in artikel 1.5.2.5 uitdrukkelijk te vermelden, dat de ambte-
naar moet onderzoeken, of de minderjarige wellicht ter be-
schikking van de Regering is gesteld. 

Artikel 1.5.3.6. Dit artikel stemt overeen met artikel 43 
B.W., echter met dien verstande, dat de stuitingshandeling 
geschiedt door de betekening van een akte, inhoudende de 
gronden der stuiting, terwijl deze akte betekend moet worden 
aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van een van de 
gemeenten, waar de afkondiging is geschied. Artikel 43 B.W. 
bepaalt, dat de akte van stuiting moet worden betekend aan 
de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente, waar 
de aangifte is geschied. Aangezien de ambtenaren van de bur-
gerlijke stand van de gemeenten, waar een afkondiging heeft 
plaatsgevonden, op de hoogte worden gesteld, komt dus ook 
de vermelding van de stuiting op de akte van aangifte (artikel 
1.4.4, lid 3) wel in orde. Terecht, zo werd opgemerkt, wordt 
in deze bepaling gesproken over de gemeente van afkondiging, 
omdat juist de afkondiging en de daaropvolgende wachttijd 
de gelegenheid tot stuiting scheppen. 

Het bevreemdde enkele leden, dat de bepaling, dat de akte 
van stuiting ook aan de aanstaande echtgenoten betekend moet 
worden (artikel 801 Rv.), niet in het ontwerp is opgenomen. 
Dit zo voor de hand liggende voorschrift behoort toch eigenlijk 
wel in artikel 1.5.3.6 thuis. 

Verdient het geen aanbeveling, zo werd gevraagd, uitdrukke-
lijk te bepalen, dat de betekening dient te geschieden bij deur-
waardersexploit? 

Artikel 1.5.3.8. Een lid stelde de vraag, of, in verband met 
de door de Minister in het vorige artikel aangebrachte wijziging, 
vonnis niet door rechterlijke uitspraak vervangen zou moeten 
worden. 
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Artikel 1.5.3.9. Van verschillende zijden rees de vraag, 
waarom deze bepaling nu juist in deze afdeling een plaats vond. 
Het artikel verbiedt de ambtenaar van de burgerlijke stand een 
huwelijksafkondiging te doen, of aan een huwelijksvoltrekking 
mede te werken, indien hem het bestaan van een huwelijksbe-
letsel bekend is. Wellicht is het de bedoeling geweest door deze 
plaatsing duidelijk uit te doen komen, dat het ook dan aan de 
ambtenaar verboden is zijn ministerie te verlenen, indien er wel 
een huwelijksbeletsel bestaat, maar er desalniettemin geen 
stuiting plaatsvond. Indien de hier geopperde veronderstelling 
juist is, is de Minister dan toch niet van mening, dat het de 
overzichtelijkheid en de systematiek van de wet ten goede zal 
komen, indien deze bepaling in de vierde afdeling opgenomen 
wordt, b.v. voorafgaand aan artikel 1.5.4.4? 

Bij de bespreking van artikel 1.5.3.5 rees de vraag, wat onder 
„huwelijksbeletsel" verstaan moet worden. Naar het enkele 
leden wilde voorkomen, kan dit begrip in artikel 1.5.3.9 op twee 
manieren worden geïnterpreteerd. Indien de ambtenaar weet, 
dat er een huwelijksbeletsel, in de zin van artikel 84 tot en met 
91 is, dan zal hij geen afkondiging mogen doen plaatsvinden. 
Het doen van de afkondiging is namelijk niet afhankelijk van 
het al of niet verlenen van de toestemming van derden, voor-
zover deze nodig is. Ten aanzien van het medewerken aan de 
huwelijksvoltrekking heeft het begrip huwelijksbeletsel een ruime 
betekenis. Immers, indien de stukken en verklaringen, bedoeld 
in artikel 1.5.4.1, ontbreken of onjuist zijn, dan zal de ambte-
naar zijn medewerking moeten weigeren. Indien dan ook een 
noodzakelijke toestemming van een derde ontbreekt, dan mag 
de ambtenaar zijn medewerking niet verlenen. 

AFDELING 4 

De voltrekking van het huwelijk 

Artikel 1.5.4.1. De vraag werd gesteld, of, indien er sprake 
is van een voor partijen gunstige uitspraak, als bedoeld in arti-
kel 1.5.4.4, deze ook overgelegd moet worden. Zo ja, dan dient 
dit in dit artikel te worden gezegd. 

Ad a. Een lid merkte op, dat een afschrift van de geboorte-
akte, zoals die ten tijde van de geboorte is opgemaakt, weinig 
zin heeft, indien het kind is geadopteerd, erkend of van naam is 
veranderd. Is het de bedoeling, dat dit nog nader bij de alge-
mene maatregel van bestuur, waarvan in artikel 1.5.4.7, sub e, 
sprake is, wordt geregeld? 

Ad b. Kan de toestemming van de Minister van Justitie, 
bedoeld in artikel 1.5.1.9, ook gegeven worden bij een besluit, 
dat uitgaat namens de Minister van Justitie, op de wijze, zoals 
dat op het ogenblik volgens het handboek van Elenbaas, blz. 
479, wel plaatsvindt? 

Artikel 1.5.4.3. Het voorgestelde artikel stemt met het hui-
dige artikel 128 B.W. overeen voor wat betreft de verwijzing 
naar artikel 1.5.4.1, sub c. Terecht, zo merkten enkele leden op, 
wijst Van Praag, Het Personeel Statuut, 1955, blzz. 4 en 5, er-
op, dat de verwijzing naar artikel 1.5.4.1, sub d, gevaarlijk is. 
Volgens de voorgestelde bepaling zou het immers mogelijk zijn, 
dat de bewering, dat een vorig huwelijk door het overlijden van 
een der echtgenoten ontbonden zou zijn, waar gemaakt zou 
kunnen worden door de weinig waarborgen biedende ver-
klaringen, bedoeld in artikel 1.5.4.2. Deze leden verklaarden al 
huiverig te staan tegenover de akte van bekendheid; zij aan-
vaarden deze echter, omdat zij menen, dat de praktijk nu een-
maal hieraan behoefte heeft. Zij verzetten zich echter sterk 
tegen een uitbreiding van deze noodconstructie, in de zin, zoals 
hier is aangegeven. 

Artikel 1.5.4.4. In de aanvang van de behandeling van de 
vierde titel (Akten van de burgerlijke stand) werd de Minister 
gevraagd te willen overwegen, een artikel op te nemen, waarin 
zou worden bepaald, dat belanghebbenden in geval van weige-
ring, nalatigheid of onjuist geachte beslissing van de ambtenaar 
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van de burgerlijke stand, de beslissing van de rechter kunnen in-
roepen. Indien een dergelijke algemene beroepsbepaling in de 
wet zou worden opgenomen, dan zou wellicht artikel 1.5.4.4 
gemist kunnen worden. 

Artikel 1.5.4.5. Een lid vroeg zich, met Van Praag, Het 
Personeel Statuut, 1955, blz. 5, af, of er geen verschil van 
mening zou kunnen ontstaan over de vraag, of het openbaar 
ministerie dan wel de ambtenaar van de burgerlijke stand 
zorg zou moeten dragen voor de nederlegging ter griffie van 
de oorspronkelijke akte, waarbij de vrijstelling wordt verleend. 

Een ander lid stelde de vraag, of deze nederlegging ter griffie 
— welke naar zijn mening uiteraard door het openbaar 
ministerie dient te geschieden — nog wel enige zin heeft. Kan 
deze hele slotzin van het tweede lid niet zonder enig bezwaar 
geschrapt worden? 

Dit lid stelde ook nog de volgende vraag. Wie bericht aan 
de ambtenaar van de burgerlijke stand, dat dispensatie is ver-
leend? In het handboek van Elenbaas, blz. 438, wordt hier-
over het volgende gezegd: „Zij zelf (bedoeld zijn de belang-
hebbenden) zorgen, dat dit afschrift de ambtenaar bereikt. 
Somtijds bezorgt de officier van justitie het ook rechtstreeks 
aan de ambtenaar. Volgens de Memorie van Antwoord op het 
Verslag der Tweede Kamer (1913) (het betreft hier de Wet 
van 20 juni 1913, Stb. 294) heeft de praktijk niet de nood-
zakeüjkheid aangetoond om enige wettelijke regeling op dit 
punt te treffen.". Verdient het geen aanbeveling hier in het 
nieuwe recht in te voorzien? 

Weer een ander lid gaf de voorkeur aan voorgeschreven 
wachttijd boven voorschreven wachttijd. 

Artikel 1.5.4.6. Een lid stelde voor in plaats van „de 
ambtenaar van de burgerlijke stand der woonplaats van een 
der beide partijen of der gemeente, alwaar ingevolge het derde 
lid van artikel 1.5.2.3 de afkondiging is geschied" te lezen: „de 
ambtenaar van de burgerlijke stand van een der gemeenten, 
waar afkondiging heeft plaats gehad.". Deze terminologie sluit 
ook aan bij die van artikel 1.5.3.6. 

Artikel 1.5.4.7. Enige leden was het opgevallen, dat in arti-
kel 1.5.4.2, lid 1, en artikel 1.5.4.6 uitdrukkelijk is bepaald, dat 
de getuigen meerderjarig moeten zijn, terwijl in de hiermede 
corresponderende artikelen 127, lid 1, en 131 B.W. dit vereiste 
niet is vermeld. Wellicht houdt deze invoeging verband met de 
schrapping van artikel 20 B.W., in welke bepaling in het al-
gemeen wordt voorgeschreven, dat de getuigen meerderjarig 
moeten zijn en binnen het Koninkrijk hun woonplaats moeten 
hebben. 

De hier aan het woord zijnde leden meenden, dat, indien in 
het ene artikel de eis van meerderjarigheid wordt gesteld, er 
geen enkele reden is deze eis niet in het onderhavige artikel 
eveneens te stellen. 

Artikel 1.5.4.9, lid 1. Deze bepaling houdt een uitzondering 
in op hetgeen bepaald is in artikel 1.5.4.8, juncto artikel 1.4.6. 
Zou het geen aanbeveling verdienen de zinsnede „een bijzondere 
bij authentieke akte gevolmachtigde" te vervangen door „een 
daartoe bij authentieke akte aangestelde gemachtigde" (vgl. 
artikel 1.4.6)? 

Lid 2. Artikel 134, lid 2, B.W. verklaarde een huwelijk met 
de handschoen nietig, indien de lastgever reeds getrouwd was. 
In het ontwerp is deze absolute nietigheid'vervangen door de 
vernietigbaarheid. 

De vraag is gerezen, of deze bepaling nu eigenlijk nog wel 
nodig is. Immers, artikel 1.5.5.1, lid 2, bepaalt uitdrukkelijk, 
dat een tweede huwelijk nietig verklaard kan worden. Boven-
dien behoort de nietigverklaring in de 5e afdeling en niet in 
de 4e afdeling thuis (vgl. Van Praag, Het Personeel Statuut, 
1955, blzz. 5 en 6; J. E. Scholtens, „Het huwelijk in het Ont-
werp-Meijers", R. M. Themis, 1956, blz. 11). Indien het nodig 
mocht zijn uitdrukkelijk te bepalen, dat een huwelijk met de 
handschoen als een tweede huwelijk wordt aangemerkt, dan 
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kan dat geschieden door in het tweede lid van artikel 1.5.5.1 
achter „het daarna gesloten huwelijk" in te voegen: „ook in-
dien het door een daartoe bij authentieke akte gemachtigde 
is voltrokken,". Wat is hierover de mening van de Minister? 

Artikel 1.5.4.11. De commissie brengt in herinnering het-
geen door haar bij de aanvang van de behandeling van deze 
vijfde titel over dit artikel is opgemerkt. 

Enige leden meenden, dat de uitdrukking „bedienaar van 
hun eredienst" beter vervangen kan worden door: „bedienaar 
van de eredienst". Het is namelijk heel goed mogelijk, dat een 
Nederlands-hervormde man met een gereformeerde vrouw 
trouwt. In dat geval kan eigenlijk niet van hun eredienst wor-
den gesproken, indien zij hun huwelijk in de Gereformeerde 
Kerk doen inzegenen. 

AFDELING 5 

Nietigverklaring van een huwelijk 

Algemeen. Enkele leden merkten het volgende op. Volgens 
artikel 3.2.21 is de titel „Rechtshandelingen" van overeenkom-
stige toepassing op het personen- en familierecht, voor zover 
de aard van de rechtshandeling of rechtsbetrekking zich daar-
tegen niet verzet. Daaruit volgt, ook al is men zich bewust, 
dat de regels van het vermogensrecht niet zonder meer op het 
familierecht mogen worden toegepast, dat de artikelen, die op 
de nietigheid en vernietigbaarheid betrekking hebben (artike-
len 3.2.6 — 18), bij de beschouwingen over de nietigverklaring 
van het huwelijk niet uit het oog verloren mogen worden. 

Het ontwerp onderscheidt in Boek 3, titel 2, nietig(heid) en 
vernietigbaar (heid), terwijl het verder spreekt over een vorde-
ring tot vernietiging. In de hier aan de orde gestelde vijfde 
afdeling wordt kennelijk bewust gesproken over nietigverkla-
ring. Kennelijk bewust, want waar in het huidige B.W. over 
nietigheid van een huwelijk wordt gesproken, is dat in het ont-
werp door nietigverklaring vervangen. 

Het is buiten twijfel, aldus deze leden, dat de term nietig-
verklaring (welke ook wordt gebruikt in de artikelen 1.15.12.6 
en 9) duidelijk uitdrukt, dat het hier gaat om handelingen, die 
vernietigbaar zijn en waarvan de vernietiging gevorderd moet 
worden. Het betreft hier geen handelingen, die zonder meer 
nietig zijn, zoals het opschrift van de zesde afdeling van het 
huidig Burgerlijk Wetboek zou kunnen suggereren. 

Terecht gaat het ontwerp uit van het moderne — dit in tegen-
stelling tot het romeinse en oud-vaderlandse — beginsel, dat 
een huwelijk, dat formeel behoorlijk voltrokken schijnt, bestaat 
en alleen door een rechterlijke uitspraak kan worden vernietigd. 

Over die huwelijken, welke geen huwelijken zijn, wordt in het 
ontwerp niet gesproken. Gedacht werd in dit verband b.v. aan 
een huwelijk, dat niet gesloten is voor een ambtenaar van de 
burgerlijke stand, of aan een huwelijk, dat door een gemach-
tigde is gesloten op het moment, dat de lastgever overleden was. 
Dergelijke huwelijken zijn niet nietig; zij zijn non-existent (vgl. 
de toelichting van prof. Meijers, blz. 53v.). 

Ook meenden deze leden te hebben opgemerkt, dat in het 
ontwerp niet systematisch een onderscheid wordt gemaakt 
tussen non-existente, nietige en vernietigbare handelingen. Het 
is mogelijk de non-existente handelingen onder te brengen bij 
de nietige handelingen, men kan ze er ook buiten stellen, 
zoals hier bij het huwelijk is gebeurd. 

Deze beschouwingen resulteerden in de vraag, of de ter-
minologie in 1.5.5 en 3.2 wel zuiver op elkaar afgestemd is. 
Op de non-existente handeling zal bij de bespreking van ar-
tikel 1.5.5.2 nog nader worden teruggekomen. 

Artikel 1.5.5.1, sub c. Enige leden merkten op, dat in de 
artikelen 141, 145, 147 en 148 B.W. gesteld wordt, dat zij, 
die de vernietiging vorderen, daarbij een (verkregen en dade-
lijk) belang moeten hebben. Deze regel is in het ontwerp ge-
handhaafd, echter met dien verstande, dat zij, die de vernieti-
ging vorderen, daarbij een onmiddellijk rec/i/ibelang moeten 
hebben. Wat is de betekenis van deze wijziging? 
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Er werd nog op gewezen, dat in artikel 3.2.7, lid 2, over „be-
langen" en in artikel 3.2.14, lid 1, over „onmiddellijk belang-
hebbenden" wordt gesproken. 

Lid 2. Is deze bepaling strikt genomen nog wel nodig? Het 
lid, dat deze vraag stelde, meende, dat, indien iemand reeds 
gehuwd is, hij niet de vereisten in zich verenigt om met een 
ander een tweede huwelijk aan te gaan. Komt er toch een 
tweede huwelijk tot stand, dan kan door „ieder der echtge-
noten" (dat zijn er in dit geval drie) de nietigverklaring van 
het tweede huwelijk worden gevorderd. 

Artikel 1.5.5.2, lid 1. Het punt waar het in deze bepaling 
om draait, zo merkten sommige leden op, is, of de ambtenaar 
van de burgerlijke stand bevoegd is of niet. Indien de persoon, 
ten overstaan van wie het huwelijk is voltrokken, in het geheel 
geen ambtenaar van de burgerlijke stand is, dan speelt dit artikel 
geen rol; immers, in een dergelijk geval is er in het geheel 
geen huwelijk. 

Het wordt echter moeilijk om de grens tussen het non-exis-
tente en het vernietigbare huwelijk te trekken, indien de ambte-
naar van de burgerlijke stand, ten overstaan van wie het huwe-
lijk voltrokken is, op het ogenblik van de voltrekking van 
rechtswege geen ambtenaar van de burgerlijke stand meer was. 
Dit is mogelijk, indien hij, zoals artikel 183 van de Gemeente-
wet zegt, „een der voor de benoembaarheid gestelde vereischten 
verliest, of eene betrekking aanvaardt, die met de zijne onver-
eenigbaar is". In dit geval is de ambtenaar geen ambtenaar van 
de burgerlijke stand meer en is er geen sprake van een huwelijk. 
Aan de andere kant is het heel wel mogelijk, dat iedereen, de 
ambtenaar incluis, in de heilige overtuiging leeft, dat het huwe-
lijk op formeel geldige wijze tot stand is gekomen. Men zou 
willen, dat in het hier gegeven, theoretisch mogelijke, geval de 
schijn voor werkelijkheid zou worden gehouden. Wat is de 
mening van de Minister hierover? 

Het geval, waaraan waarschijnlijk is gedacht, is dat van de 
ambtenaar, die niet bevoegd is, omdat het huwelijk in zijn 
gemeente niet is afgekondigd. Betreft het hier nu eigenlijk 
wel eisen, die zo belangrijk zijn, dat op de niet-inachtneming 
de sanctie van vernietiging gesteld moet worden? 

De leden, die deze vraag stelden, merkten op, dat men bij de 
totstandkoming van ons huidig Burgerlijk Wetboek ook reeds 
met deze puzzle heeft gezeten. Toen was men van mening, dat 
het hier enige essentiële eisen betrof; de nakoming daarvan 
zou men op losse schroeven zetten, indien hier niet de sanctie 
van de vernietiging in het leven zou worden geroepen (Voor-
duin, II, blz. 264). 

Men dient, zo gingen deze leden verder, echter niet uit het 
oog te verliezen, dat deze mogelijkheid van vernietiging uit 
het Franse recht is overgenomen. Nu meenden deze leden te 
weten, dat het Franse recht niet zulke algemeen geformuleerde 
bepalingen als ons artikel 137 B.W. en artikel 466 Sr. bezit. 
Heeft het daarom nog wel zin de hier voorgestelde bepaling 
te handhaven? Is het niet voldoende de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand, zoals reeds geschiedt, en eventueel de partijen 
(cf. artikel 192, Code civil), financieel aansprakelijk te stellen 
voor de niet-inachtneming van de essentiële vormvereisten? 

Eventueel zou ook overwogen kunnen worden de vordering 
tot nietigverklaring alleen toe te kennen aan het openbaar 
ministerie, en misschien ook aan de ouders van de echtgenoten 
en aan de echtgenoten met handhaving van het tweede lid van 
artikel 1.5.5.2. 

Artikel 1.5.5.3., lid 1. Deze bepaling heeft betrekking op 
de bedreiging, een onderwerp, waarover ook in artikel 3.2.10 
wordt gehandeld. 

Verschillende leden merkten op, dat het tweede lid van 
artikel 3.2.10 bepaalt, dat bedreiging in de zin van de wet 
aanwezig is, indien de bedreiging onrechtmatig is en de bedrei-
ging zodanig is, dat een redelijk oordelend mens daardoor kan 
worden beïnvloed. 

De toelichting op artikel 1.5.5.3 (blz. 52) zegt, dat de be-
dreiging ten eerste onrechtmatig moet zijn en ten tweede „door 
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de bedreigde niet (moet) kunnen worden opgeheven of slechts 
door toegeven onder voor hem zeer nadelige gevolgen.". 

Het onrechtmatigheidsvereiste is reeds opgenomen in de 
algemene omschrijving van het begrip bedreiging en hoeft dus 
niet nog eens in artikel 1.5.5.3 te worden opgenomen. 

Wat het tweede punt betreft, meenden de hier aan het woord 
zijnde leden een zekere onevenredigheid te moeten constateren. 
Volgens de geciteerde toelichting van prof. Meijers lijkt de 
pressie, waaronder de bedreigde moet worden gesteld in het 
geval van artikel 1.5.5.3, van een andere hoedanigheid te zijn 
dan die, waarvan in artikel 3.2.10, lid 2, sprake is. Immers, 
artikel 3.2.10, lid 2, zegt, dat bedreiging wordt aangenomen, 
als men — dat is de redelijk oordelende mens — aanneemt, dat 
hier van bedreiging kan worden gesproken. In artikel 1.5.5.3 
wordt bedreiging alleen aangenomen, indien het de bedreigde 
niet euvel kan worden geduid, dat hij „vi coactus" heeft ge-
handeld. 

Tussen de hier weergegeven formuleringen voelden deze 
leden enig verschil. Indien prof. Meijers dit verschil tot uit-
drukking heeft willen brengen door in artikel 1.5.5.3, lid 1, te 
spreken over ernstige bedreiging, dan rijst toch de vraag, of 
het nodig en gewenst is naast de .,gewone" bedreiging van 
artikel 3.2.10 (vgl. ook artikel 2.1.8 en 4.3.1.3) een speciale 
vorm, namelijk de „ernstige" bedreiging, te introduceren. 

Wat is hierover het gevoelen van de Minister? 

Lid 2. De verschillende leden, die hiervóór ook reeds aan 
het woord waren, merkten op, dat in artikel 3.2.12 geen alge-
mene regel met betrekking tot de dwaling is gegeven, omdat 
een beroep op dwaling slechts in een beperkt aantal gevallen 
toegelaten is (Toelichting, blz. 194). 

In het onderhavige artikel is de dwaling in de persoon, die 
nu in artikel 142, lid 2, B.W. is neergelegd, opgenomen. Nieuw 
is de beoaling, dat dwaling ..omtrent de betekenis van de door 
hem (echtgenoot) afgelegde verklaring" grond voor vernietiging 
kan opleveren. Uit de toelichting, blz. 53, bliikt. dat hier ge-
dacht is aan het geval, dat iemand, die de Nederlandse taal 
niet machtig is, bedriegelijk tot een huwelijksvoltrekking zou 
worden gebracht. Het wilde de hier aan het woord zijnde leden 
echter voorkomen, dat dit geval volledig valt onder de om-
schrijving, die in artikel 3.2.10. lid 3, van het begrio bedrog 
wordt gegeven (vgl. ook J. E. Scholtens, „Het huwelijk in het 
Ontwerp-Meijers", R.M. Themis, 1956, blz. 14 v. ) . 

Deze leden vroegen zich dan ook af, of de nieuwe dwalings-
vorm in het voorgestelde artikel niet beter door een nieuw lid 
zou kunnen worden vervangen, waarin het bedrog als grond 
voor vernietiging zou worden opgenomen. In dit verband wezen 
deze leden on een uitlating bij Asser-Scholten, „Familierecht", 
1947, blz. 93, van de volgende inhoud: „Een stelsel, dat als het 
onze de huwelijkstoestemming geheel losmaakt van motieven 
en voorstellingen van partijen, behoeft, wil het niet tot onrecht 
leiden, correctie door de mogelijkheid van nietigverklaring bij 
krassen vorm van bedrog in essentieele dingen.". 

Is de Minister ook niet van mening, dat in de voorgestelde 
bepaling aan het bedrog aandacht geschonken moet worden? 

Lid 3. Waarop, zo vroegen enkele leden, berust in deze 
beoaling de termijn van zes maanden? In het hiermede corres-
ponderende artikel 142, lid 3, B.W., toch is sprake van een 
tijd van drie maanden, terwijl in artikel 3.2.17, lid 1, sub b 
en c. een verjaringstermijn van één jaar wordt genoemd. Ove-
rigens is in artikel 1.5.5.7 een tijd van drie maanden genoemd, 
terwijl in het corresponderende artikel 146 B.W. het verloop 
van zes maanden vereist wordt. Waarom deze wijzigingen in 
de duur der termijnen? Waarom is er niet direct eenheid in 
deze verscheidenheid gebracht? Zou de Minister genegen zijn 
daartoe alsnog over te gaan? 

Artikel 1.5.5.5. Verscheidene leden merkten op, dat, indien 
artikel 1.5.1.2. wordt gewijzigd in de zin zoals door hen aldaar 
was aangegeven, ook de hier voorgestelde bepaling anders ge-
redigeerd zal moeten worden. 
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Artikel 1.5.5.6. Een lid meende, dat, op grond van hetgeen 
door prof. Scholtens in zijn reeds genoemd artikel, op blz. 16, 
is opgemerkt, de formulering van de voorgestelde bepaling 
wellicht voor verbetering vatbaar is. 

Artikel 1.5.5.9, lid 1. In artikel 3.2.15, lid 2, is de regel 
neergelegd, dat een vernietiging terugwerkende kracht heeft. 
De rechter kan echter aan een vernietiging geheel of ten dele 
terugwerkende kracht ontzeggen, indien de reeds ingetreden 
gevolgen bezwaarlijk ongedaan gemaakt kunnen worden. 

In het hier voorgestelde artikel is uitdrukkelijk vastgelegd in 
welke gevallen het vonnis terugwerkende kracht zal missen. Is 
het, zo vroegen enkele leden, inderdaad de bedoeling, dat in 
andere dan de in het voorgestelde artikel opgesomde gevallen 
de rechter geen terugwerkende kracht aan de vernietiging kan 
ontzeggen? 

Lid 2. Sub a en sub c zal de zinsnede „uit het huwelijk 
geboren kinderen" vervangen dienen te worden door: „hun 
wettige kinderen". 

AFDELING 6 

Bewijs van het bestaan van het huwelijk 

Een lid vroeg, of de bepalingen van deze afdeling eigenlijk 
niet beter thuishoren in het bewjjsrecht. 

Artikel 1.5.6.3. Een ander lid stelde de vraag, of deze be-
paling eigenlijk niet beter geplaatst zou kunnen worden in of bij 
artikel 1.11.1.13. In de hier voorgestelde bepaling gaat het toch 
over de vraag, wat het kind moet bewijzen, of liever, wat het 
kind niet hoeft te bewijzen, indien zijn wettige staat wordt 
betwist. 

Aldus vastgesteld 4 april 1956. 
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