
ZITTING 1956—1957 — 3 7 6 7 

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

9, 10 en 12 

DERDE NOTA VAN WIJZIGINGEN 
(Ingezonden bij brief van 11 maart 1957) 

Nr. 10 

! 

In de considerans wordt „9, 10 en 12" vervangen door: „9 
en 10". 

Artikel I van het ontwerp van wet ondergaat de volgende 
wijzigingen: 

1. In de aanhef van artikel I wordt „9, 10 en 12" ver-
vangen door: „9 en 10". 

2. Artikel 1.11.1.1 wordt gelezen: 
„Artikel 1. Het kind dat staande huwelijk is geboren, heeft 

de echtgenoot tot vader. Het kind dat vóór de 307de dag na 
de ontbinding van het huwelijk is geboren, heeft de vroegere 
echtgenoot tot vader, tenzij de moeder was hertrouwd.". 

3 . Artikel 1.11.1.2 wordt gelezen: 
„Artikel 2, 1. De moeder kan door een verklaring, afge-

legd ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 
ontkennen dat een kind dat binnen 306 dagen na de ontbinding 
van het huwelijk uit haar is geboren, het kind van haar vroe-
gere echtgenoot is, mits een andere man het kind erkent bij de 
akte die van die verklaring wordt opgemaakt. Is het huwelijk 
door de dood ontbonden, dan kan de moeder de verklaring 
slechts afleggen, indien zij was gescheiden van tafel en bed. 

2. De verklaring van de moeder en de erkenning moeten 
geschieJcn binnen een jaar na de geboorte van het kind en 
ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand van 
de gemeente, in welker registers de geboorteakte van het kind 
is opgenomen. 

3. De verklaring en de erkenning hebben slechts gevolg, 
indien de moeder en de man die het kind erkent, binnen een 
jaar na de geboorte van het kind met elkander in het huwelijk 
treden. 

4. Door het in kracht van gewijsde gaan van een vonnis 
waarbij de erkenning op vordering van de vroegere echtge-
noot is vernietigd, verliest tevens de verklaring van de moeder 
haar kracht." 

4. In artikel 1.11.1.8 lid 1 onder b wordt de puntkomma 
vervangen door een punt. Hieraan wordt een nieuwe zin toe-
gevoegd, luidende: „Komt de geboorte op een eerder tijdstip 
te zijner kennis, dan vangt die termijn reeds op dit tijdstip 
aan;". 

Achter het bepaalde onder c wordt de puntkomma vervan-
gen door een punt. 

Het bepaalde onder d vervalt. 

5. Artikel 1.11.1.13 wordt gelezen: 
„Artikel 13. 1. De staat van wettig kind wordt bewezen 

door bewijs van afstamming en van het huwelijk der ouders. 
2. De afstamming van een wettig kind wordt bij gebreke 

van de akte van geboorte bewezen door het ongestoord bezit 
van de staat van wettig kind.". 

6. Anikel 1.11.1.15 wordt gelezen: 
„Artikel 15. Niemand kan zich op een staat beroepen die 

strijdig is met de afstamming volgens zijn geboorteakte, indien 
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hij een staat overeenkomstig die akte bezit. Omgekeerd kan 
iemands afstamming volgens zijn geboorteakte niet betwist 
worden, indien hij een staat overeenkomstig die akte bezit.". 

7. Artikel 1.11.1.22 vervalt. 

8. In artikel 1.11.2.1 wordt in de tweede zinsnede het 
woord „bij" vervangen door: „op de dag van". 

9. Aitikel 1.11.2.2 vervalt. 

10. In artikel 1.11.2.3 lid 1 wordt het woord „bij" ver-
vangen door: „op de dag van"; aan het slot van het lid wordt 
een nieuwe zin toegevoegd, luidende: „Het verzoek kan na het 
overlijden van een der ouders door de langstlevende, en na het 
overlijden van beide ouders door het kind worden gedaan.". 

In lid 2 wordt de punt achter de eerste zin vervangen door 
een puntkomma; het daarop volgende woord „In" wordt ge-
lezen: „in". In de tweede zin van dit lid wordt de puntkomma 
vervangen door een punt; het daarop volgende woord „het" 
wordt gelezen: „Het". 

11. In artikel 1.11.2.8 wordt het koppelteken tussen de 
cijfers „ 1 " en „3" vervangen door: „en". 

12. Artikel 1.11.2.9 vervalt. 

13. Artikel 1.11.3.1 lid 2 wordt gelezen: 
„2. Onder de vader van een natuurlijk kind wordt verstaan 

hij die het kind heeft erkend.". 

14. Artikel 1.11.3.2 wordt gelezen: 
„Artikel 2. Een onwettig kind komt met zijn moeder in 

familierechtelijke betrekking te staan op het tijdstip van zijn 
geboorte en met zijn vader op het tijdstip van de erkenning.". 

15. In artikel 1.11.3.3 wordt het onder a gestelde gelezen: 
,,a. bij de geboorteakte van het kind;", en het onder c gestelde 
„c. bij elke notariële akte.". 

16. Artikel 1.11.3.4 wordt gelezen: 
„Artikel 4. 1. Een erkenning is nietig, indien zij is ge-

daan: 
a. door een man, tussen wie en de moeder van het kind 

krachtens artikel 1.5.1.10 geen huwelijk zou mogen wor-
den gesloten; 

b. door een gehuwde man, wiens huwelijk meer dan 306 
dagen voor de geboortedag van het kind is voltrokken; 

c. door een minderjarige die de leeftijd van achttien jaren 
niet heeft bereikt, tenzij de erkenning op de dag van 
voltrekking van zijn huwelijk heeft plaats gehad; 

d. bij het leven van de moeder zonder haar voorafgaande 
schriftelijke toestemming; 

e. tijdens de meerderjarigheid van het kind zonder diens 
voorafgaande schriftelijke toestemming. 

2. De in het vorige lid onder d en e vereiste toestemming 
kan ook worden gegeven bij de akte die van de erkenning 
wordt opgemaakt.". 

17. Na artikel 1.11.3.4 wordt een nieuw artikel ingevoegd, 
luidende: 

„Artikel 4a. 1. Vernietiging van een erkenning waartoe 
de man die haar heeft gedaan, door bedreiging, dwaling, be-
drog of. tijdens zijn minderjarigheid, door misbruik van om-
standigheden is bewogen, kan worden gevorderd door degene 
die de erkenning heeft gedaan, of, na zijn dood, door zijn erf-
genamen. | ; j J t 

2. Vernietiging van een erkenning, gedaan door een man 
die niet de verwekker van het kind is, kan, wanneer wettiging 
niet heeft plaats gehad, worden gevorderd: 

a. indien de erkenning tijdens de minderjarigheid van het 
kind is gedaan, door het kind. Staat het kind onder 
voogdij of curatele van de moeder of van degene die het 
heeft erkend, dan wordt het vertegenwoordigd door een 
bijzondere curator, benoemd door de kantonrechter; 

b. indien de man die de erkenning heeft gedaan van de 
306de tot en met de 180ste dag voor de geboorte van 
het kind gehuwd is geweest, door een wettige afstamme-
ling uit dat huwelijk; 

c. indien de erkenning is gedaan krachtens artikel 1.11.1.2, 
door de vroegere echtgenoot van de moeder van het 
kind; 

d. door het openbaar ministerie. 
3. Vernietiging van een erkenning krachtens artikel 1.11.1.2, 

gedaan cioor een man die niet de verwekker van het kind is, 
kan door de vroegere echtgenoot van de moeder ook na wetti-
ging worden gevorderd, mits hij de vordering niet later dan 
drie maanden na de wettiging instelt. 

4. Vernietiging van een erkenning, tijdens de minderjarig-
heid van hel kind gedaan door een man die niet de verwekker 
is, kan, wanneer wettiging heeft plaats gehad, worden gevor-
derd door het kind, doch niet eerder dan twee jaren en niet 
later dan drie jaren nadat het meerderjarig is geworden. 

5. Nidat het vonnis waarbij de vernietiging is uitgesproken, 
in kracht van gewijsde is gegaan, wordt de erkenning geacht 
nimmer gevolg te hebben gehad. Te goeder trouw door derden 
verkregen rechten worden hierdoor nochtans niet geschaad.". 

18. De artikelen 1.11.3.5, 6, 7 en 8 vervallen. 

19. Na de titel 11 wordt een nieuwe titel ingevoegd, lui-
dende: 

TITEL 12 
Adoptie 

Artikel 1. 1- Adoptie geschiedt door een uitspraak van de 
rechtbank op verzoek van een echtpaar dat een kind wil adop-
teren. 

2- Het verzoek kan alleen worden toegewezen, indien de 
adoptie, zowel uit het oogpunt van verbreking van de banden 
met de ouders als uit dat van bevestiging van de banden met 
de adoptanten, in het kennelijk belang van het kind is en aan de 
voorwaarden, door het volgende artikel gesteld, is voldaan. 

3. Het verzoek kan ook door de overblijvende echtgenoot 
na het overlijden van de andere echtgenoot worden gedaan, 
wanneer blijkt, dat het voornemen daartoe reeds tijdens het 
huwelijk bij beide echtgenoten bestond, doch de dood heeft 
verhinderd uitvoering aan dit voornemen te geven. Ook in dit 
geval worden beide echtgenoten als adoptanten aangemerkt. 

4. Is het kind veertien jaren of ouder, dan beslist de rechter 
niet dan nadat hij het kind heeft gehoord. 

Artikel 2. Voorwaarden voor adoptie zijn: 
a. dat het kind op de dag van de uitspraak in eerste aan-

leg minderjarig is; 
b. dat het kind niet is een wettig of natuurlijk kind van een 

der adoptanten of van een wettig of natuurlijk kind van 
een van hen; 

c. dat ieder der adoptanten ten minste achttien en ten 
hoogste vijftig jaren ouder dan het kind is; 

d. dat geen der ouders het verzoek tegenspreekt. Nochtans 
is de rechter niet verplicht het verzoek af te wijzen bij 
tegenspraak van een ouder die niet in familierechtelijke 
betrekking tot het kind staat, of die meer dan twee jaren 
tevoren is opgeroepen ten verhoor op een gelijk verzoek 
van dezelfde echtgenoten, dat is afgewezen, hoewel aan 
de voorwaarden, gesteld onder e—g, was voldaan; 
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e. dat de ouders die in familierechtelijke betrekking tot het 
kind staan, op de dag van het verzoek meerderjarig zijn; 

ƒ. dat op de dag van het verzoek het kind reeds meer dan 
drie jaren feitelijk door de adoptanten tezamen is ver-
zorgd en opgevoed geworden en een van beiden de 
voogd van het kind is; 

g. dat de adoptanten ten minste vijf jaren voor de dag van 
het verzoek met elkander zijn gehuwd. 

Artikel 3 . 1. Door adoptie verkrijgt de geadopteerde de 
staat van wettig kind van de adoptiefouders. 

2. Door de adoptie houden op familierechtelijke betrek-
kingen te bestaan tussen de geadopteerde en zijn bloed- en 
aanverwanten in de opgaande linie en de zijlinie. 

Artikel 4. 1- De adoptie heeft haar gevolgen van de dag, 
waarop de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. 

2- De adoptie blijft haar gevolgen behouden, ook al zou 
blijken, dat de rechter de door artikel 2 van deze afdeling ge-
stelde voorwaarden ten onrechte als vervuld zou hebben aan-
genomen, onverminderd nochtans de mogelijkheid van request 
civiel. 

Artikel 5. 1. De adoptie kan door een uitspraak van de 
rechtbank op verzoek van de geadopteerde worden herroepen. 

2. Het verzoek kan alleen worden toegewezen, indien de 
herroeping in het kennelijk belang van de geadopteerde is, de 
rechter van de redelijkheid der herroeping in gemoede over-
tuigd is, en het verzoek is ingediend niet eerder dan twee jaren 
en niet later dan drie jaren na de dag, waarop de geadopteerde 
meerderjarig is geworden. 

Artikel 6. 1. Door herroeping van de adoptie heeft de ge-
adopteerde niet langer de staat van wettig kind van de adop-
tiefouders. De familierechtelijke betrekkingen die krachtens 
deze staat bestonden tussen de geadopteerde, zijn echtgenoot 
en zijn kinderen enerzijds en de adoptiefouders en hun bloed-
en aanverwanten anderzijds, houden op te bestaan. 

2. De familierechtelijke betrekkingen die door de adoptie 
hebben opgehouden te bestaan, herleven door de herroeping. 

3. Artikel 4 van deze afdeling vindt ten aanzien van de 
herroeping overeenkomstige toepassing. 

20. Het opschrift van titel 1.13 wordt gelezen: „Minder-
jarigheid". 

2 1 . Artikel 1.13.1.2 wordt gelezen: 
„Artikel 2. 1. Minderjarigen zijn onbekwaam rechtshan-

delingen te verrichten voor zover de wet niet anders bepaalt. 
2. Een minderjarige die met oordeel des onderscheids han-

delt, is bekwaam rechtshandelingen te verrichten met toestem-
ming van zijn wettelijke vertegenwoordiger, voor zover deze 
bevoegd is die rechtshandelingen voor de minderjarige te ver-
richten. De toestemming kan slechts worden verleend voor 
een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaald doel. De 
toestemming voor een bepaald doel moet schriftelijk worden 
verleend. 

3. Hij is bekwaam over gelden die zijn wettelijke vertegen-
woordiger voor levensonderhoud of studie te zijner beschik-
king heeft gesteld, overeenkomstig deze bestemming te be-
schikken.". 

22. In artikel 1.13.2.1 lid 3 wordt in de laatste zin het 
woord „bevoegd" vervangen door: „bekwaam". 

In lid 4 wordt het woord „bevoegd" vervangen door: „be-
kwaam", en aan het slot een nieuwe zin toegevoegd, luidende: 
„Artikel 1.3.3 lid 1 geldt voor die handelingen niet.". 

23. Artikel 1.13.2.3 wordt gelezen: 
„Artikel 3. 1. Een beschikking waarbij handlichting is 

verleend of ingetrokken, moet worden bekend gemaakt in de 

Nederlandse Staatscourant en in twee in de beschikking aan te 
wijzen dagbladen. 

2. In de bekendmaking moet nauwkeurig worden vermeld 
hoedanig, en tot welk einde zij is verleend. Vóór de bekend-
making werkt zomin de handlichting als haar intrekking tegen 
derden die hiervan onkundig waren.". 

24. In artikel 1.13.3.4 wordt na lid 2 een nieuw lid inge-
voegd, luidende: 

„3. Voorlopige toevertrouwing aan de raad voor de kinder-
bescherming overeenkomstig het tweede lid kan ook geschie-
den, indien een kind, de leeftijd van zes maanden nog niet 
bereikt hebbende en niet staande onder voogdij van een 
rechtspersoon, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de raad voor de kinderbescherming als pleegkind is opge-
nomen.". 

De oorspronkelijke leden 3 en 4 worden vernummerd tot 
„4." en „5.". 

25. Boven artikel 1.14.1.1 vervalt het opschrift „Grond-
beginselen". 

26. Aan artikel 1.14.1.2 wordt een nieuw lid toegevoegd, 
luidende: 

„5. Een ouder die onder curatele is gesteld, wordt geacht 
in de onmogelijkheid te verkeren de ouderlijke macht uit te 
oefenen.". 

27. Boven artikel 1.14.2.1 vervalt het opschrift „Het be-
wind". 

28. Boven artikel 1.14.2.5 vervalt het opschrift „Het 
vruchtgenot". 

29. In artikel 1.14.2.5 lid 1 wordt na „wettige" ingevoegd: 
„of natuurlijke". 

30. In artikel 1.14.2.7 worden de woorden „dat aan het 
kind geschonken of vermaakt is onder de bepaling" vervangen 
door: „ten aanzien waarvan de erflater of de schenker heeft 
bepaald". 

31 . Artikel 1.14.2.8 vervalt. 

32. Boven artikel 1.14.3.1 vervalt het opschrift „Benoeming 
van de gezinsvoogd". 

33. Boven artikel 1.14.3.5 vervalt het opschrift „Duur van 
ondertoezichtstelling". 

34. Boven artikel 1.14.3.6 vervalt het opschrift „Taak van 
de gezinsvoogd". 

35. In artikel 1.14.3.6 vervallen het tweede lid en het cijfer 
„ 1 . " voor het oorspronkelijke eerste lid. 

36. Aan artikel 1.14.3.7 wordt een nieuw lid toegevoegd, 
luidende: 

„4. Plaatsing van het kind buiten het gezin geschiedt, be-
houdens in de gevallen dat de ouders daartoe zonder bezwaar 
van de gezinsvoogd overgaan, alleen krachtens de artikelen 
1.14.3.9 en 1.14.3.10.". 

37. Boven artikel 1.14.3.8 vervalt het opschrift „Bijzon-
dere maatregelen gedurende de ondertoezichtstelling". 

38. Artikel 1.14.3.10 wordt gelezen: 
„Artikel 10. 1. Indien dit in het belang van de verzorging 

en opvoeding noodzakelijk is, kan de kinderrechter het kind 
doen opnemen in een der tot dit doel bij of krachtens alge-
mene maatregel van bestuur aan te wijzen inrichtingen of 
elders dan in een inrichting. 

2. Bij zijn keuze let de kinderrechter op de wensen van hen 
die het gezag uitoefenen, en op de godsdienstige gezindheid 
van het kind en van het gezin, waartoe het kind behoort. 
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3. De kinderrechter bepaalt de duur van de opneming op 
een termijn van ten hoogste een jaar. Hij kan deze termijn tot 
ten hoogste twee jaren verlengen en te allen tijde verkorten. 

4. Verdere verlenging is, telkens ten hoogste met een jaar, 
slechts mogelijk: 

a. wanneer het kind de leeftijd van achttien jaren heeft 
bereikt; 

b. wanneer het kind de leeftijd van dertien jaren heeft 
bereikt doch alleen indien de verlenging bepaaldelijk 
ter wille van de voortzetting van een aangevangen op-
leiding noodzakelijk is; 

c. indien de verlenging bepaaldelijk ter wille van de voort-
zetting van een aangevangen behandeling van medische 
aard noodzakelijk is. 

5. De termijn van opneming in een tuchtschool kan een 
jaar of. indien het kind nog niet veertien jaren oud is, zes 
maanden niet overschrijden. 

6. Opneming in een rijksinrichting eindigt mede door een 
besluit van Onze Minister van Justitie, de kinderrechter ge-
hoord, wanneer de Minister dit in verband met een juiste ver-
deling der in dn aangewezen inrichtingen beschikbare plaats-
ruimte noodzakelijk oordeelt.". 

39. Boven artikel 1.14.3.12 vervalt het opschrift „Slotbe-
paling". 

40. Roven artikel 1.14.4.1 vervalt het opschrift „Onthef-
fing: Algemene bepalingen". 

41. Tn artikel 1.14.4.3 wordt achter het bepaalde onder b 
de punt vervangen dooreen puntkomma. 

Aan het artikel wordt toegevoegd: 
„c. indien de geestvermogens van de ouder zodanig zijn 

gestoord, dat bij niet in staat is zijn wil te bepalen of 
de betekenis van zijn verklaring te begrijpen.". 

42. Boven artikel 1.14.4.4 vervalt het opschrift „Ontzetting: 
Algemene bepalingen". 

43. Boven artikel 1.14.4.6 vervalt het opschrift „Schorsing 
van ouders in de ouderlijke macht, en voorlopige toevertrou-
wing van minderjarigen aan de raad voor de kinderbescher-
ming". 

44. Tn artikel 1.14.4.6 lid 1 vervallen aan het slot de woor-
den ,,en in het geval dat de ouder geestelijk gestoord is". 

45. In artikel 1.14.4.7 lid 1 vervallen aan het slot de woor-
den „en in het geval dat de ouder geestelijk gestoord is". 

46. Boven artikel 1.14.4.9 vervalt het opschrift „Gevolgen 
van ontheffing en ontzetting". 

47. Boven artikel 1.14.4.12 vervalt het opschrift „Herstel 
van de ontheven of ontzette ouder". 

48. In artikel 1.14.4.12 lid 4 vervallen de woorden ", bui-
ten het geval van artikel 1.15.7.3 eerste lid onder c " , en wordt 
aan het slot na ..openstaat" toegevoegd: ,,of de toeziende 
voogd haar verzoekt de ontheven of ontzette ouder in zijn 
plaats te benoemen". 

49. Boven artikel 1.15.2.1 vervalt het opschrift „Voogdij 
van de vader of de moeder over wettige kinderen". 

50. Boven artikel 1.15.2.3 vervalt het opschrift „Voogdij 
van de overlevende ouder na de gerechtelijke ontbinding van 
het huwelijk en na scheiding van tafel en bed". 

51. Boven artikel 1.15.2.5 vervalt het opschrift „Voogdij 
van de vader of de moeder over natuurlijke kinderen". 

52. Artikel 1.15.2.6 vervalt. 

53. In artikel 1.15.3.1 lid 1 wordt het woord „testament" 
vervangen door: „uiterste wil". 

54. In artikel 1.15.3.3 worden de woorden „die slechts uit 
hoofde van curatele niet van rechtswege voogd over zijn kin-
deren geworden is, dit na opheffing van zijn curatele ver-
zoekt," vervangen door: „die tot de voogdij bevoegd is ge-
worden, de kantonrechter verzoekt met de voogdij te worden 
belast". ! 

55. In artikel 1.15.4.7 lid 3 wordt de eerste zinsnede „In-
dien het huwelijk, waaruit de door een overledene achterge-
Iaten minderjarige kinderen geboren zijn," vervangen door: 
„Indien het huwelijk van de overledene die minderjarige kin-
deren nalaat,". 

56. In artikel 1.15.6.1 lid 2 worden de woorden „slechts in-
gezetenen van Nederland" vervangen door: „ook rechtsper-
sonen". 

57. Artikel 1.15.6.13 wordt gelezen: 
„Artikel 13. 1. De toeziende voogdij eindigt op de dag, 

waarop in kracht van gewijsde is gegaan de beschikking waar-

a. de toeziende voogd is ontslagen of ontzet; 
b. een ouder de ouderlijke macht heeft verkregen over de 

onder voogdij staande minderjarige. 
2. Is de beschikking uitvoerbaar bij voorraad verklr.ard, 

dan eindigt de toeziende voogdij daags nadat de griffier de 
toeziende voogd van de beschikking mededeling heeft gedaan.". 

58. Aan artikel 1.15.7.3 wordt een nieuw lid toegevoegd, 
luidende: 

„3. Een toeziende voogd kan zich van bediening doen ont-
«laan. wanneer hij in een ander land dan de minderjarige komt 
te wonen.". 

59. Artikel 1.15.8.1 lid 1 wordt gelezen: 
„1 . Onbevoegd tot iedere voogdii en toeziende voogdij zijn 

minderjarigen, onder curatele gestelden, en zij wier geestver-
mogens zodanig ziin gestoord, dat zij in de onmogelijkheid 
verkeren de voogdij of de toeziende voogdij uit te oefenen, 
tenzij deze stoornis van tijdelijke aard is.". 

60. Het opschrift van afdeling 1.15.10 wordt gelezen: 
„Ontzetting en ontheffing van voogdij en ontzetting van 

toeziende voogdij". 

61 . Boven artikel 1.15.10.1 vervalt het opschrift „Ontzet-
ting: Algemene bepalingen". 

62. Artikel 1.15.10.1 lid 1 onder b wordt gelezen: 
,,b. misbruik van zijn bevoegdheid, verwaarlozing van zijn 

verplichtingen, of de omstandigheid dat hij niet in 
staat is tot een behoorlijke uitoefening van zijn voogdij 
of toeziende voogdij;". 

63. In artikel 1.15.10.2 lid 1 wordt het woord „ongeschikt-
heid" vervangen door: „de omstandigheid dat bü niet in staat 
is tot een behoorlijke uitoefening van zijn voogdij". 

64. Boven artikel 1.15.10.4 vervalt het opschrift „Schor-
sing van voogden en toeziende voogden en toevertrouwing van 
minderjarigen aan de raad voor de kinderbescherming". 

65. In artikel 1.15.10.6 lid 2 wordt aan het slot na „Staat" 
toegevoegd: „met inachtneming van de regelen dienaangaande 
bij algemene maatregel van bestuur te stellen". 

66. Boven artikel 1.15.10.7 vervalt het opschrift „Onthef-
fing: Algemene bepalingen". 

67. In artikel 1.15.10.7 lid 2 wordt achter „lid 2" een 
komma genlnafst en het gehele artikel wordt verplaatst achter 
artikel 1.15.10.3 en vernummerd tot 1.15.10.3a. 

68. Boven artikel 1.15.10.8 vervalt het opschrift „Gevolgen 
van ontzetting en ontheffing". 
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69. Boven artikel 1.15.10.9 vervalt het opschrift „Herstel 

van de ontzette of ontheven ouder-voogd of ontzette ouder-
toeziende voogd". 

70. Boven artikel 1.15.12.1 vervalt het opschrift „Alge-
mene bepalingen". 

71 . In artikel 1.15.12.1 lid 2 wordt het woord „huisvader" 
vervangen door: „voogd". 

In lid 3 wordt de tweede zin gelezen: „Vervalt dit bewind, 
dan komen de goederen onder het bewind van de voogd.". 

72. Boven artikel 1.15.12.2 vervalt het opschrift „Boedel-
beschrijving". 

73. Boven artikel 1.15.12.6 vervalt het opschrift „Hande-
lingsbevoegdheid van de voogd". 

74. Boven artikel 1.15.12.18 vervalt het opschrift „Toe-
zicht op het bewind". 

75. Boven artikel 1.15.12.23 vervalt het opschrift „Zeker-
heidstelling door de voogd". 

76. Boven artikel 1.15.12.25 vervalt het opschrift „Maat-
regelen bij tekortkomingen van de voogd en van de toeziende 
voogd". 

77. Boven artikel 1.15.12.29 vervalt het opschrift „Slot-
bepalingen". 

78. In artikel 1.16.1 onder a vervalt het woord „hetzij". 

79. In artikel 1.16.4 lid 1 wordt het woord „dat" vervan-
gen dour: „waarop", en het woord „gaat" door: „is gegaan". 

In lid 2 worden de woorden „hieronder geen uitzondering 
wordt gemaakt" vervangen door: „de wet niet anders bepaalt". 

Aan dit artikel worden twee nieuwe leden toegevoegd, lui-
dende: 

„3. Een onder curatele gestelde is bekwaam rechtshandelin-
gen te verrichten met toestemming van zijn curator, voor zover 
deze bevoegd is die rechtshandelingen voor de onder curatele 
gestelde te verrichten. De toestemming kan slechts worden 
verleend voor een bepaalde rechtshandeling of voor een be-
paald doel. De toestemming voor een bepaald doel moet schrif-
telijk worden verleend. 

4. Hij is bekwaam over gelden die zijn curator voor levens-
onderhoud te zijner beschikking heeft gesteld, overeenkomstig 
deze bestemming te beschikken.". 

80. Artikel 1.16.5 wordt gelezen: 
„Artikel 5. Hij die uit hoofde van verkwisting of gewoonte 

van drankmisbruik onder curatele is gesteld, blijft bekwaam 
tot het verrichten van familierechtelijke handelingen voor zo-
ver de wet niet anders bepaalt.". 

81. De artikelen 1.16.6 en 1.16.7 vervallen. 

82. Artikel 1.16.9 wordt gelezen: 
„Artikel 9. De bepalingen omtrent het begin en het einde 

van de voogdij en de toeziende voogdij, omtrent de verplichtin-
gen van de voogd en de toeziende voogd, omtrent de onbe-
voegdheid, de verschoning, en de vervanging, alsmede omtrent 
het ontslag en de ontzetting van de voogdij en de toeziende 
voogdij, vinden bij curatele overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande nochtans dat de in die bepalingen voorkomende 
voorschriften betreffende de raden voor de kinderbescherming, 
de ouder-voogd en de gezinsvoogd buiten toepassing blijven.". 

83. Artikel 1.16.10 lid 1 wordt gelezen: 
„1 . Op het bewind van de curator zijn de omtrent het be-

wind van de voogd gegeven voorschriften van overeenkom-
s'tige toepassing, met dien verstande dat de boedelrechter de 
curator een beloning ten laste van de onder curatele gestelde 
kan toekennen, indien hij dit gezien de zwaarte van de last van 
het bewind redelijk acht.". 

Aan dit artikel wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 
„3. Voor de toepassing van de artikelen 1.15.12.25—28 

treedt de officier van justitie in de plaats van de raad voor 
de kindei bescherming.". 

84. In artikel 1.16.15 wordt „openbaar gemaakt" vervan-
gen door: „bekend gemaakt". 

85. In artikel 1.17.1.1 wordt het onder a—d gestelde ver-
vangen door: 

„a. de ouders; 
b. wettige en natuurlijke kinderen; 
c. behuwdkinderen, schoonouders en stiefouders.". 

86. In artikel 1.17.1.2 wordt het woord „diens" vervangen 
door: „zijn". 

87. In artikel 1.17.1.3 lid 1 vervallen telkens de woorden 
„of moeder". 

In lid 2 wordt het woord „blijven" vervangen door: „blijft", 
en vervallen de woorden „en moeder". 

88. Jn artikel 1.17.1.5 lid 1 vervallen aan het slot de 
woorden „en daaruit geen nakomelingen in leven zijn". 

Lid 2 wordt gelezen: 
„2. Bovendien vervalt de verplichting jegens een behuwd-

kind, wanneer een tegen hem uitgesproken vonnis van schei-
ding van tafel en bed in kracht van gewijsde is gegaan, en 
jegens een schoonouder die hertrouwt.". 

89. In artikel 1.17.1.7 lid 1 wordt na „wet" ingevoegd: 
„door bloed- en aanverwanten". 

De leden 3 en 4 vervallen. 

90. In artikel 1.17.1.8 wordt het woord „hem" vervangen 
door: „de bloed- of aanverwant". 

91. Artikel 1.17.1.9 wordt tot aan de puntkomma gelezen: 
„De rechter kan de verplichting van bIoed- en aanverwanten 

tot levensonderhoud matigen op grond van zodanige gedragin-
gen van de tot onderhoud gerechtigde jegens de tot onderhoud 
verplichfe, dat verstrekking van levensonderhoud naar redelijk-
heid niet of niet ten volle kan worden gevergd;". 

92. Na artikel 1.17.1.9 wordt een nieuw artikel ingevoegd, 
luidende: 

„Artikel 9a. 1. Indien een persoon verplicht is levens-
onderhoud te verstrekken aan twee of meer personen, en zijn 
draagkracht onvoldoende is om dit volledig aan allen te ver-
schaffen, hebben zijn echtgenoot, zijn vroegere echtgenoot, zijn 
ouders, zijn kinderen — wettige of onwettige — en stiefkinde-
ren voorrang boven zijn behuwdkinderen en zijn schoonouders. 

2. Overeenkomsten waarbij van het volgens de wet ver-
schuldigde levensonderhoud wordt afgezien, zijn nietig.". 

93. In artikel 1.17.1.10 lid 1 worden de woorden „door de 
vorige artikelen gestelde" vervangen door: „wettelijke". 

In lid 2 worden de woorden „in de vorige artikelen gestelde" 
vervangen door: „wettelijke". 

94. In artikel 1.17.2.1 lid 1 wordt na „verplicht" inge-
voegd: „naar draagkracht". 

95. fn artikel 1.17.2.2 lid 1 vervallen de woorden „en de 
moeder", worden de woorden „staan, zijn" vervangen door: 
„staat, is", en wordt het woord „hun" vervangen door: „zijn". 

96. Na artikel 1.17.2.3 wordt een nieuw artikel ingevoegd, 
luidende: 

„Artikel 3a. Wijziging van het bedrag van een periodieke 
uitkering tot voorziening in de kosten van verzorging en op-
voeding kan zowel door de raad voor de kinderbescherming 
als door hem die het gezag over het kind uitoefent, worden 
verzocht.". 
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97. Het oorspronkelijke artikel 1.17.2.3a wordt vernunv 
merd tot 1.17.2.36, waarbij het tweede lid en het cijfer „1." 
voor het oorspronkelijke eerste lid vervallen. 

98. Artikel 1.18.1.1 lid 2 wordt gelezen: 
„2. Voor de toepassing van deze titel wordt met iemand 

die zijn woonplaats heeft verlaten, gelijk gesteld hij wiens bc-
staan onzeker is geworden of die onbereikbaar is, ook al staat 
niet vast dat hij zijn woonplaats heeft verlaten.". 

99. In artikel 1.18.1.2 lid 4 wordt na „rechtbank" inge-
voegd: „van de woonplaats van de bewindvoerder". 

100. In artikel 1.18.2.4 lid 1 wordt na „griffier" ingevoegd: 
„van het college waarvoor de zaak laatstelijk aanhangig was,". 

Lid 2 wordt gelezen: 
„2. Deze akte van overlijden bewijst ten aanzien van een 

ieder, dat de vermiste op de in de akte vermelde dag is over-
leden.". 

101. In artikel 1.18.2.5 lid 3 worden de woorden „niet 
worden verdeeld of in een kavcling begrepen" vervangen door: 
„niet zonder verkoop worden verdeeld". 

In lid 5 wordt het woord „schenkingen" vervangen door: 
„giften". 

102. In artikel 1.18.2.10 lid 1 worden de woorden „van 
verklaring van vermoedelijk overlijden" vervangen door: „waar-
op de akte van overlijden overeenkomstig artikel 1.18.2.4 is 
opgemaakt," en de woorden „verklaring en dientengevolge de 
akte van overlijden" door: „akte". 

In lid 2 worden de woorden „van verklaring van vermoede-
lijk overlijden wordt bewezen, dat deze verklaring en dienten-
gevolge de akte van overlijden" vervangen door: „waarop de 
akte is opgemaakt, wordt bewezen dat de akte". 

In lid 3 worden de woorden „van de verklaring van ver-
moedelijk overlijden" vervangen door: „waarop de akte is op-
gemaakt,". 

103. In artikel 1.18.2.11 lid 2 wordt aan het slot het woord 
„afwezige" vervangen door: „vermiste". 


