
ZITTING 1956—1957 — 3 7 6 7 

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

titels 9 en 10 

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET 

Nr. 11 

Wu JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk 
is Boek 1 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, met uitzondering 
van de titels 9 en 10, vast te stellen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met ge-
meen overleg der Statcn-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel I 
Boek 1 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, met uitzonde-

ring van de titels 9 en 10, wordt vastgesteld als volgt: 

II 3767 11 
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BOEK 1 

P E R S O N E N - E N F A M I L I E R E C H T 

TITEL 1 

Algemene bepalingen 

Artikel 1. 1. Allen die zich in Nederland bevinden, zijn 
vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten. 

2. Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder 
welke benaming ook, worden niet geduld. 

Artikel 2. Het kind waarvan een vrouw zwanger is wordt 
als reeds geboren aangemerkt, zo dikwijls zijn belang dit 
vordert. Komt het dood ter wereld, dan wordt het geacht 
nooit te hebben bestaan. 

Artikel 2a. 1. De graad van bloedverwantschap wordt be-
paald door het getal der geboorten, die de bloedverwantschap 
nebben veroorzaakt. 

2. Door huwelijk ontstaat tussen de ene echtgenoot en een 
bloedverwant van de andere echtgenoot aanverwantschap in 
dezelfde graad als er bloedverwantschap bestaat tussen de 
andere echtgenoot en diens bloedverwant. 

3. Door ontbinding van het huwelijk wordt de aanverwant-
schap niet opgeheven. 

TITEL 2 

Het recht op de naam 

Artikel 1. 1. Een ieder heeft de voornamen die hem in 
zijn geboorteakte zijn gegeven. 

2. De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert in de 
geboorteakte voornamen op te nemen die ongepast zijn, of 
overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen tenzij deze 
tevens gebruikelijke voornamen zijn. 

3. Geeft de aangever geen voornamen op, of worden deze 
alle geweigerd zonder dat de aangever ze door een of meer 
andere vervangt, dan geeft de ambtenaar ambtshalve het kind 
een of meer voornamen, en vermeldt hij uitdrukkelijk in de 
akte dat die voornamen ambtshalve zijn gegeven. 

4. Wijziging van de voornamen kan op verzoek van de be-
trokken persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden 
gelast door de rechtbank, binnen welker rechtsgebied de ge-
boorteakte in de registers van de burgerlijke stand is opgeno-
men. De wijziging geschiedt doordat van de last een akte van 
inschrijving overeenkomstig artikel 1.4.3 wordt opgemaakt. 

Artikel 2. 1. De geslachtsnaam van een wettig, gewettigd 
of geadopteerd kind is die van zijn vader. 

2. De geslachtsnaam van een onwettig kind is die van de 
vader, wanneer deze het kind heeft erkend, en anders die van 
de moeder. 

3. Is de moeder onbekend, dan geeft de ambtenaar van de 
burgerlijke stand, in afwachting van de beslissing des Konings 
waarbij de voornamen en de geslachtsnaam worden vastgesteld, 
aan het kind een voorlopige voornaam en geslachtsnaam. 

Artikel 2a. De geslachtsnaam wordt ten aanzien van een 
ieder bewezen door de akte van geboorte. 

Artikel 4. 1. De geslachtsnaam van een persoon kan op 
zijn verzoek, of op verzoek van zijn wettelijke vertegenwoor-
diger, door de Koning worden gewijzigd. 

2. Hij wiens geslachtsnaam of voornamen niet bekend zijn, 
kan de Koning verzoeken voor hem een geslachtsnaam of 
voornamen vast te stellen. 

3. Een wijziging of vaststelling van de geslachtsnaam door 
de Koning heeft geen invloed op de geslachtsnaam van de 
kinderen van de betrokken persoon, die voor de datum van het 
besluit meerderjarig zijn geworden. 

4. Een wijziging of vaststelling van de geslachtsnaam door 
de Koning blijft in stand niettegenstaande een latere erkenning 
of wettiging van de betrokken persoon. 

5. Bij algemene maatregel van bestuur worden regelen ge-
steld betreffende de wijze van indiening en behandeling van 
verzoeken als in het eerste en het tweede lid bedoeld. 

Artikel 6. Hij die de naam van een ander zonder diens toe-
stemming voert, handelt jegens die persoon onrechtmatig, wan-
neer hij daardoor de schijn wekt die ander te zijn of tot diens 
geslacht of gezin te behoren. 

Artikel 6a. Een vrouw die gehuwd is, of die gehuwd is ge-
weest en niet is hertrouwd, is bevoegd de geslachtsnaam van 
haar man te voeren of deze op de in het verkeer gebruikelijke 
wijze aan de hare te doen voorafgaan. Zij mist nochtans deze 
bevoegdheid, indien haar huwelijk door echtscheiding is ont-
bonden en ten tijde van de ontbinding van het huwelijk geen 
afstammelingen daaruit in leven zijn. 
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TITEL 3 

Woonplaats 

Artikel 1. 1. De woonplaats van een natuurlijk persoon 
bevindt zich te zijner woonstede, en bij gebreke van woonstede 
ter plaatse van zijn werkelijk verblijf. 

2. Een rechtspersoon heeft haar woonplaats ter plaatse 
waar zij volgens wettelijk voorschrift of volgens haar statuten 
of reglementen haar zetel heeft. 

Artikel 2. 1. Een natuurlijk persoon verliest zijn woon-
stede door daden, waaruit zijn wil blijkt om haar prijs te geven. 

2. Een natuurlijk persoon wordt vermoed zijn woonstede 
te hebben verplaatst, wanneer hij daarvan op de wettelijk voor-
geschreven wijze aan de betrokken gemeentebesturen heeft 
kennis gegeven. 

Artikel 3. 1. Een minderjarige volgt de woonplaats van 
hem die het gezag over hem uitoefent, de onder curatele ge-
stelde die van zijn curator. Oefenen beide ouders tezamen het 
gezag over hun minderjarig kind uit, dan volgt dit de woon-
plaats van zijn vader. 

2. Wanneer iemands goederen onder bewind staan, volgt 
hij voor alles wat de uitoefening van dit bewind betreft, de 
woonplaats van de bewindvoerder. 

3. Wanneer de persoon, van wie de woonplaats wordt af-
geleid, overlijdt of zijn gezag of zijn hoedanigheid verliest, 
duurt de afgeleide woonplaats voort, totdat een nieuwe woon-
plaats is verkregen. 

Artikel 4. Het sterfhuis van een overledene is daar, waar 
hij zijn laatste woonplaats heeft gehad. 

Artikel 5. 1. Indien een persoon buiten zijn woonplaats 
een kantoor of een filiaal houdt, wordt hij geacht ten aanzien 
van aangelegenheden die dit kantoor of dit filiaal betreffen, 
aldaar woonplaats te hebben gekozen. 

2. Voor het overige kan een persoon een andere woon-
plaats dan zijn werkelijke slechts kiezen wanneer de wet hem 
daartoe verplicht, of wanneer de keuze bij schriftelijk aan-
gegane overeenkomst voor een of meer bepaalde rechtshande-
lingen of rechtsbetrekkingen geschiedt en voor de gekozen 
woonplaats een redelijk belang aanwezig is. 

TITEL 4 

Akten van de burgerlijke stand 

Artikel 1. 1. Er bestaan voor iedere gemeente registers van 
geboorten, van huwelijksaangiften, van toestemming tot het 
huwelijk, van huwelijken en echtscheidingen, en van overlijden. 

2. Deze registers worden afzonderlijk gehouden door een 
of meer ambtenaren van de burgerlijke stand, die daartoe dooi 
de gemeentebesturen worden benoemd. 

3. Onze Minister van Justitie kan aan gemeenten, die daar-
aan behoefte hebben, vergunning verlenen tot het houden 
van twee of meer registers van dezelfde soort. 

4. Van alle registers van de burgerlijke stand — die van 
huwelijksaangiften en van toestemming tot het huwelijk alleen 
uitgezonderd — wordt een dubbel of een afschrift gehouden, 
volgens regels, bij algemene maatregel van bestuur te stellen. 

5. De registers van de burgerlijke stand zijn openbaar. 

Artikel 2. 1. Een akte van geboorte wordt opgemaakt 
door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 
.vaar het kind is geboren. De akte vermeldt: 

a. de plaats, de dag en zo mogelijk het uur van de geboorte; 
b. de geslachtsnaam, de voornamen, de woonplaats en zo 

mogelijk het beroep van de moeder; 
c. indien de moeder op het tijdstip van de geboorte van het 

kind gehuwd is of, op dat tijdstip ongehuwd zijnde, bin-
nen 307 dagen vóór de geboortedag van het kind gehuwd 
geweest is, de geslachtsnaam, de voornamen, de woon-
plaats en zo mogelijk het beroep van haar echtgenoot of 
vroegere echtgenoot. Buiten deze gevallen worden de 

geslachtsnaam, de voornamen, de woonplaats en het 
beroep van de vader slechts vermeld, indien hij het kind 
vóór of bij de aangifte der geboorte heeft erkend; 

d. de kunne van het kind; 
e. de voornamen van het kind. 
2. De akte van geboorte van een vondeling wordt opgemaakt 

door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 
waar het kind is gevonden. In dit geval vermeldt de akte de 
vermoedelijke leeftijd van het kind en de geslachtsnaam, hem 
door de ambtenaar van de burgerlijke stand gegeven, in plaats 
van de in lid 1 onder a—c bedoelde gegevens. Komen een of 
meer dezer gegevens na het opmaken van de akte voldoende 
vast te staan, dan wordt artikel 1.4.11 toegepast. 

Artikel 2a. 1. Tot de aangifte van een geboorte zijn be-
voegd de vader die tot het kind in familierechtelijke betrekking 
staat, de moeder, ieder die bij het ter wereld komen van het 
kind tegenwoordig is geweest, alsmede degene in wiens woning 
de geboorte heeft plaats gehad, of, indien zulks is geschied in 
een inrichting tot verpleging of verzorging bestemd, in een 
gevangenis of in een soortgelijke inrichting, het hoofd of een 
door hem bij onderhandse akte bijzonderlijk tot het doen van 
de aangifte aangewezen ondergeschikte. Aangifte later dan de 
vijfde dag na de geboortedag kan slechts geschieden met mach-
tiging van het openbaar ministerie. 

2. Is het kind een vondeling, dan is de vinder tot de aan-
gifte bevoegd. 

3. Wanneer een der ouders vóór de zesde dag na de ge-
boortedag aangifte doet, vervalt daardoor de geboorteakte, die 
op eerdere aangifte van een der overige tot de aangifte bevoegde 
personen mocht zijn opgemaakt. 

4. De ambtenaar is bevoegd te vorderen, dat het kind hem 
wordt vertoond. 

Artikel 2b. 1. Een akte van overlijden wordt opgemaakt 
door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 
waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Tot de aangifte is 
bevoegd wie van het overlijden uit eigen wetenschap kennis 
draagt. 
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2. De akte vermeld de geslachtsnaam, de voornamen en de 
woonplaats van de overledene, alsmede de plaats, de dag en 
zo mogelijk het uur van het overlijden. 

3. Indien een lijk is gevonden en de plaats of de dag van 
overlijden niet met voldoende nauwkeurigheid kan worden vast-
gesteld, wordt op schriftelijke aangifte van het openbaar mi-
nisterie de akte van overlijden opgemaakt door de ambtenaar 
van de burgerlijke stand van de gemeente waarin het lijk is 
gevonden ol aan land gebracht. 

4. De akte vermeldt in dit geval de geslachtsnaam, de voor-
namen en zo mogelijk de woonplaats van de overledene, als-
mede de plaats, de dag en het uur waarop het lijk is gevonden. 

Artikel 2c. 1. Wanneer een kind levensloos ter wereld is 
gekomen of een pasgeboren kind overleden is voordat aangifte 
van de geboorte is geschied, wordt noch een akte van geboorte, 
noch een akte van overlijden opgemaakt. 

2. De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 
waar het kind is geboren of, indien het een vondeling betreft, 
waar het kind is gevonden, neemt in het register van overlijden 
een akte op, die vermeldt dat het kind op het ogenblik der 
aangifte niet in leven is. 

3. De artikelen 1.2.2 en 1.2.2a zijn van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat de akte geen voornamen en, 
indien het een vondeling betreft, ook geen geslachtsnaam 
vermeldt. 

4. Wanneer het kind levend is geboren, kan de rechtbank 
binnen welker rechtsgebied het kind is geboren, met overeen-
komstige toepassing van artikel 1.4.11, aanvulling van de 
registers mef een geboorte- en een overlijdensakte en doorhaling 
van de ingevolge het tweede lid opgemaakte akte gelasten. 

Artikel 3. 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand 
maakt akten van inschrijving op van brieven van wettiging, van 
besluiten betreffende wijziging of vaststelling van namen, en 
van buiten de burgerlijke stand opgemaakte authentieke akten 
van erkenning van een onwettig kind, alsmede van in kracht 
van gewijsde gegane rechterlijke uitspraken die inhouden: 

a. een nietigverklaring van een huwelijk, een echtscheiding, 
een ontbinding van een huwelijk na scheiding van tafel 
en bed, of een vernietiging van zulk een ingeschreven 
uitspraak; 

b. een wijziging van de voornamen, een adoptie, een her-
roeping van een adoptie, een vernietiging van een erken-
ning, een gegrondverklaring van een betwisting of inroe-
ping van een staat, of een vernietiging van zulk een in-
geschreven uitspraak. 

2. De in lid 1 onder a bedoelde akten van inschrijving wor-
den opgenomen in het register, waarin de huwelijksakte is op-
genomen, en de andere in iid 1 genoemde akten van inschrijving 
in het register, waarin de geboorteakte van de betrokken per-
soon is opgenomen. 

3. In het laatstgenoemde register worden eveneens de akten 
opgenomen, die door de ambtenaar van de burgerlijke stand 
van een verklaring en van een erkenning als bedoeld in artikel 
1.11.1.2 worden opgemaakt. Buiten het geval van artikel 1.11. 
1.2 is iedere ambtenaar van de burgerlijke stand bevoegd een 
akte van erkenning op te maken; ook deze wordt in het register 
van geboorten opgenomen. 

4. Van de in het eerste lid genoemde rechterlijke uitspraken, 
met uitzondering van die welke een echtscheiding of een ont-
binding van een huwelijk na scheiding van tafel en bed in-
houden, zendt de griffier van het college waarvoor de zaak 
laatstelijk aanhangig was, een afschrift aan de ambtenaar van 
de burgerlijke stand, zodra de uitspraak in kracht van gewijsde 
is gegaan. 

5. De notaris die een akte van erkenning van een onwettig 
kind heeft opgemaakt, zendt onverwijld een afschrift of een 
uittreksel daarvan aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Artikel 4. 1. Van de in het vorige artikel genoemde akten 
van de burgerlijke stand wordt melding gemaakt, voor zover 
het de in lid 1 onder a bedoelde akten betreft, aan de kant of 
aan de voet van de huwelijksakte, en voor zover het de overige 
akten betreft, aan de kant of aan de voet van de geboorteakte. 

2. Een aan de ambtenaar van de burgerlijke stand bete-
kende akte van stuiting van een huwelijk wordt aan de kant 
of aan de voet der akte van aangifte aangetekend, evenals 
vonnissen of akten waarbij de stuiting wordt opgeheven. 

Artikel 5. 1. Moet een akte van inschrijving worden op-
genomen in de registers van de burgerlijke stand van een ge-
meente, waar een huwelijk is voltrokken, en is die gemeente 
opgeheven, dan wordt de akte opgemaakt in de gemeente, in 
wier archieven de registers van de burgerlijke stand van de 
opgeheven gemeente berusten. Is het huwelijk in het buiten-
litnd voltrokken, dan wordt de akte opgemaakt door de ambte-
naar van de burgerlijke stand der gemeente 's-Gravenhage. 

2. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op 
alle akten die in een der andere in artikel 1.4.1 genoemde regis-
ters moeten worden opgenomen. 

Artikel 6. In alle gevallen waarin de belanghebbende par-
tijen niet verplicht zijn in persoon voor de ambtenaar van de 
burgerlijke stand te verschijnen, kunnen zij zich door een daar-
toe bij authentieke akte aangestelde gemachtigde doen vertegen-
woordigen. 

Artikel 7. Bij algemene maatregel van bestuur wordt ge-
regeld: 

a. op welke wijze en waar van sterfgevallen en van geboor-
ten in plaatsen waarmede alle gemeenschap uit hoofde 
van oorlog, binnenlandse onlusten of andere oorzaken 
is afgesneden, de akten van geboorten en van overlijden 
zullen worden opgemaakt en ingeschreven; 

/>. op welke wijze en waar overlijdensakten zullen worden 
opgemaakt van militairen en van andere personen, die 
tot de krijgsmacht behoren en die te velde, in de slag. 
of in 's Rijks dienst buiten Nederland zijn overleden; 

c. op welke wijze en waar de akten van geboorten en van 
overlijden zullen worden opgemaakt van hen die tijdens 
een reis zijn geboren of overleden; 

d. in hoever van in het buitenland opgemaakte akten van 
de burgerlijke stand in het register van een gemeente in 
Nederland dient te worden melding gemaakt; 

e. al wat verder betreft de taak van de ambtenaar van de 
burgerlijke stand, de inrichting van de registers, de 
bevoegdheid en de verplichting tot het doen van aan-
gifte, de aan de ambtenaar over te leggen stukken, het 
opmaken van de akten, de inhoud daarvan, het plaat-
sen van kantrneklingen, het raadplegen van de registers 
en het verstrekken van afschriften en uittreksels, een en 
ander voor zover de wet daaromtrent geen voorschriften 
heelt gegeven. 

Artikel 8. 1. De akte van geboorte bewijst ten aanzien van 
een ieder, dat op de in de akte vermelde plaats, dag en uur uit 
de daarin genoemde moeder een kind van de daarin vermelde 
kunne is geboren of, indien de akte een vondeling betreft, dat 
op de daarin vermelde plaats, dag en uur een kind van de daar-
in vermelde kunne is gevonden. 

2. De akte van overlijden bewijst ten aanzien van een ieder, 
dat op de plaats, de dag en het uur, in de akte vermeld, de 
daarin genoemde persoon is overleden of, indien de akte 
krachtens artikel 1.4.26 lid 3 is opgemaakt, dat het lijk van de 
daarin genoemde persoon op de plaats, de dag en het uur, in 
de akte vermeld, is gevonden. 

3. Voor het overige hebben akten van de burgerlijke stand 
dezelfde bewijskracht als andere authentieke akten. 
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Artikel 9. Authentieke afschriften of uittreksels, in de wet-
tige vorm opgemaakt en afgegeven door de daartoe bevoegde 
bewaarder van het register, hebben dezelfde bewijskracht als 
het origineel, tenzij bewezen wordt dat zij daarmede niet over-
eenstemmen. 

Artikel 9a. 1. Een ieder is bevoegd zich door de ambtenaar 
die met de bewaring van een register van de burgerlijke stand 
is belast, een volledig afschrift van een daarin voorkomende 
akte te doen afgeven. Het omvat mede de kantmeldingen die 
krachtens wettelijk voorschrift op de akte mochten zijn gesteld. 

2. Nochtans geeft de ambtenaar van een geboorteakte, een 
huwelijksakte of een overlijdensakte slechts een beredeneerd 
uittreksel af, tenzij uitdrukkelijk om een volledig afschrift is 
gevraagd. 

3. Het beredeneerde uittreksel vermeldt de in de volgende 
leden genoemde gegevens, zoals deze blijken uit de akte met 
inachtneming van de daarop krachtens wettelijk voorschrift ge-
stelde kantmeldingen. 

4. Het beredeneerde uittreksel van een geboorteakte ver-
meldt de plaats en datum van geboorte, de geslachtsnaam, de 
voornamen en de kunne van het kind: indien het een vondeling 
betreft, vermeldt het de vermoedelijke leeftijd van het kind. 
Op verlangen van de aanvrager worden bovendien de geslachts-
naam en de voornamen van de moeder en de vader van het 
kind vermeld; indien het een geadopteerde betreft, worden uit-
sluitend die der adoptanten vermeld. 

5. Het beredeneerde uittreksel van een huwelijksakte ver-
meldt de gemeente en datum van huwelijksvoltrekking, alsmede 
de geslachtsnaam en de voornamen van ieder der echtgenoten. 

6. Het beredeneerde uittreksel van een overlijdensakte ver-
meldt de geslachtsnaam, de voornamen en de kunne van de 
overledene en, zo deze gehuwd was, van zijn echtgenoot, als-
mede de gemeente en datum van overlijden of, indien het een 
akte als bedoeld in artikel \A.2b lid 3 betreft, de plaats en 
datum, waarop zijn lijk is gevonden. 

Artikel 10. Men kan, zowel door getuigen als door beschei-
den, bewijzen dat registers van de burgerlijke stand nooit heb-
ben bestaan of verloren zijn geraakt, ofwel dat een ingeschre-
ven akte daaraan ontbreekt. 

Artikel 11. 1. Aanvulling van een register van de burger-
lijke stand met een daarin ontbrekende akte. doorhaling van 
een daarin ten onrechte voorkomende akte, of verbetering van 
een daarin voorkomende akte die onvolledig is of een misslag 
bevat, kan op verzoek van belanghebbenden of op vordering 
van het openbaar ministerie worden gelast door de rechtbank, 
binnen welker rechtsgebied de akte in de registers van de 
burgerlijke stand is of had moeten zijn opgenomen. 

2. De griffier van het college waarvoor de zaak laatstelijk 
aanhangig was, zendt een afschrift van de last tot aanvulling, 
doorhaling of verbetering, zodra deze uitspraak in kracht van 
gewijsde is gegaan, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand 
van de gemeente, in welker registers de akte is of had moeten 
zijn opgenomen. Is deze gemeente opgeheven, dan zendt hij 
het afschrift aan de ambtenaar van de gemeente in wier ar-
chieven de registers van de burgerlijke stand van de opgeheven 
gemeente berusten. 

3. De aanvulling, doorhaling of verbetering geschiedt door-
dat de ambtenaar een akte ter inschrijving van de last in het 
register opneemt. Van de inschrijving van een last tot door-
haüng of verbetering wordt melding gemaakt aan de kant of 
de voet van de desbetreffende akte. 

4. Kennelijke schrijf- of spelfouten kunnen ook zonder tus-
senkomst van de rechter worden verbeterd krachtens een bevel 
van het openbaar ministerie aan de ambtenaar onder wie de 
registers berusten. 

TITEL 5 

Het huwelijk 

Algemene bepaling 

Artikel 1. De wet beschouwt het huwelijk alleen in zijn 
burgerlijke betrekkingen. 

AFDELING 1 

Vereisten tot het aangaan van een huwelijk 

Artikel 1. 1. Om een huwelijk te mogen aangaan moet 
een man de ouderdom van achttien jaren, een vrouw die van 
zestien jaren hebben bereikt. 

2. De Koning kan om gewichtige redenen ontheffing van 
dit vereiste verlenen. 

Artikel 2. Een huwelijk mag niet worden aangegaan, wan-
neer de geestvermogens van een partij zodanig zijn gestoord, 
dat deze niet in staat is haar wil te bepalen of de betekenis van 
haar verklaring te begrijpen. 

Artikel 3. Hij die gehuwd is, mag geen nieuw huwelijk aan-
gaan. 

Artikel 4. 1. Een vrouw mag geen nieuw huwelijk aangaan 
dan nadat 306 dagen zijn verlopen sedert de ontbinding of 
nietigverklaring van haar vorige huwelijk. 

2. Het in het voorgaande lid vermelde huwelijksbeletsel 
bestaat niet: 

a. wanneer de vrouw de leeftijd van 52 jaren heeft bereikt; 
b. wanneer zij na de ontbinding of nietigverklaring van het 

vorige huwelijk een kind ter wereld heeft gebracht; 
c. wanneer zij een verklaring van een bij algemene maat-

regel van bestuur aangewezen deskundige overlegt, dat zij 
op een tijdstip, later dan dertig dagen na de ontbinding 
of nietigverklaring van het vorige huwelijk, niet zwanger 

. was. 

Artikel 5. 1. Een minderjarig wettig kind mag geen huwe-
lijk aangaan zonder toestemming van zijn ouders, een minder-
jarig onwettig kind niet zonder toestemming van zijn vader en 
zijn moeder ten aanzien van wie het de staat van natuurlijk 
kind heeft. 

2. Zijn de geestvermogens van een ouder zodanig gestoord, 
dat hij niet in staat is zijn wil te bepalen of de betekenis van 
zijn verklaring te begrijpen, dan is zijn toestemming niet ver-
eist. 

3. Een minderjarige die onder voogdij staat, heeft boven-
dien de toestemming van zijn voogd en van zijn toeziende 
voogd nodig. 

Artikel 6. 1. Voor zover een volgens het vorige artikel ver-
eiste toestemming niet wordt verkregen, kan zij op verzoek 
van de minderjarige door die van de kantonrechter worden 
vervangen. 

2. Zodanige vervanging is echter niet geoorloofd, indien 
een ouder, die het gezag over zijn wettig kind uitoefent, zijn 
toestemming weigert. 

Artikel 7. 1. Hij die wegens verkwisting of drankmisbruik 
onder curatele staat, mag geen huwelijk aangaan zonder de 
toestemming van zijn curator en zijn toeziende curator. 

2. Voor zover die toestemming niet wordt verkregen, kan zij 
op verzoek van de onder curatele gestelde door toestemming 
van de kantonrechter worden vervangen. 

Artikel 7a. Hij die wegens een geestelijke stoornis onder 
curatele staat, mag geen huwelijk aangaan zonder toestemming 
van de kantonrechter. 
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Artikel 8. I. De minderjarige of de onder curatele gestelde, 
die toestemming van de kantonrechter tot het aangaan van een 
huwelijk wenst te verkrijgen, wendt zich tot de kantonrechter 
van zijn.woonplaats of, bij gebreke van woonplaats in Neder-
land, tot die van zijn werkelijk verblijf hier te lande of, bij ge-
breke ook daarvan, tot de kantonrechter te Amsterdam. 

2. De kantonrechter beslist na verhoor of behoorlijke op-
roeping van hen wier toestemming is vereist, of, in het geval 
van artikel 1.5.1.7a, van de curator en de toeziende curator; 
hij is bevoegd ook bloed- en aanverwanten van de verzoeker 
te horen. 

3. Tegen de beslissing van de kantonrechter kunnen uit-
sluitend de verzoeker zelf. en voorts zij wier oproeping tot ver-
hoor in het vorige lid is voorgeschreven of die als blocd- of 
aanverwanten zijn gehoord, bij verzoekschrift in hoger beroep 
komen. 

4. Heeft de kantonrechter de toestemming verleend, dan is 
de termijn van beroep veertien dagen en kan gedurende die ter-
mijn de beschikking niet worden ten uitvoer gelegd. 

5. Hij die tegen een verleende toestemming opkomt, is ver-
plicht dit binnen de termijn van beroep bij deurwaardersexploit 
te doen aanzeggen aan de ambtenaar of ambtenaren van de bur-
gerlijke stand ten overstaan van wie het huwelijk kan worden 
voltrokken. Door dit te verzuimen verliest hij het recht om de 
nietigverklaring van het huwelijk op grond van het ontbreken 
van zijn toestemming te vragen, indien de rechtbank de be-
schikking van de kantonrechter vernietigt en het huwelijk reeds 
is voltrokken. 

Artikel 9. Hen minderjarige, in wiens opvoeding krachtens 
een terbeschikkingstelling ingevolge de artikelen 39 of 39bis a 
van het Wetboek van Strafrecht van Regeringswege wordt 
voorzien, behoeft — zolang deze voorziening niet onvoorwaar-
delijk is beëindigd — tot het aangaan van een huwelijk de 
toestemming van Onze Minister van Justitie. 

Artikel 10. 1. Een huwelijk mag niet worden gesloten 
tussen hen die elkander, hetzij van nature hetzij door adoptie, 
hetzij wettig hetzij onwettig, bestaan in de opgaande en in de 
nederdalende lijn of als broeder en zuster. 

2. Evenmin mag een huwelijk worden gesloten tussen aan-
verwanten in de opgaande en in de nederdalende lijn. 

3. De Koning kan om gewichtige redenen ontheffing van 
het verbod verlenen aan hen die broeder en zuster door adop-
tie zijn. 

Artikel 11. 1. Tussen personen, wier huwelijk door echt-
scheiding is ontbonden, mag een nieuw huwelijk niet worden 
gesloten dan nadat één jaar is verstreken sedert de ontbinding 
van hun vorig huwelijk. 

2. Een verder huwelijk tussen dezelfde personen is ver-
boden. 

AFDELING 2 

Formaliteiten die aan de voltrekking van het huwelijk 
moeten voorafgaan 

Artikel 1. 1. Zij die met elkander een huwelijk willen 
aangaan, moeten daarvan aangifte doen bij de ambtenaar van 
de burgerlijke stand van de woonplaats van een der partijen. 

2. De aangifte geschiedt in persoon of bij zodanige ge-
schriften waaruit van het voornemen der aanstaande echtge-
noten met genoegzame zekerheid kan blijken. 

3. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt van de 
aangifte een akte op. 

Artikel 2. 1. Door de zorg van de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand geschiedt afkondiging door middel van aanplak-
king van een door deze ambtenaar opgemaakt geschrift aan 
het gemeentehuis en wel op Zaterdag. Het geschrift blijft 
gedurende tien dagen aangeplakt. 

2. Dit geschrift moet bevatten. 
a. de namen, voornamen, de ouderdom, het beroep en de 

woonplaats van de aanstaande echtgenoten en, indien zij 
reeds vroeger getrouwd zijn geweest, de namen van hun 
vorige echtgenoten; 

/>. de dag en de plaats, waarop de afkondiging geschiedt. 
3. Het geschrift wordt door de ambtenaar van de burger-

lijke stand ondertekend. 

Artikel 3. 1. Wanneer de aanstaande echtgenoten hun 
woonplaats niet in dezelfde gemeente hebben, geschiedt de 
afkondiging in ieder der gemeenten, waar partijen woonplaats 
hebben. 

2. Indien een aanstaande echtgenoot niet langer dan zes 
maanden zijn woonplaats in een gemeente heeft gehad, ge-
schiedt de afkondiging daarenboven in de gemeente, waar hij 
laatstelijk woonplaats had. 

3. Indien dit bij de aangifte is verzocht, geschiedt de af-
kondiging tevens in een door de aanstaande echtgenoten aan-
gewezen gemeente. Van het verzoek wordt melding gemaakt 
in het geschrift, bedoeld in het vorige artikel. 

Artikel 4. Wanneer het huwelijk binnen een jaar, te rekenen 
van de huwelijksafkondiging, niet is voltrokken, mag het niet 
worden voltrokken dan nadat een nieuwe aangifte, gevolgd 
door afkondiging is gedaan. 

Artikel 5. Indien een minderjarige een huwelijk wenst aan 
te gaan, onderzoekt de ambtenaar van de burgerlijke stand, van 
welke personen daartoe de toestemming wordt vereist. Voorts 
onderzoekt hij, of de minderjarige onder toezicht is gesteld, 
dan wel voorlopig aan de raad voor de kinderbescherming is 
toevertrouwd; blijkt dit het geval, dan verwittigt hij de kinder-
rechter, onderscheidenlijk de raad voor de kinderbescherming, 
onverwijld van het voorgenomen huwelijk. 

Artikel 6. Hij die wenst te hertrouwen en de voogdij heeft 
over kinderen uit een vorig huwelijk, is verplicht in tegenwoor-
digheid van de toeziende voogd een beschrijving van het ver-
mogen van die kinderen op te maken, of tezamen met de toe-
ziende voogd schriftelijk te verklaren dat die kinderen geen 
vermogen hebben. 

Artikel 7. 1. Trouwbeloften geven geen rechtsvordering tot 
het aangaan van een huwelijk, noch tot schadevergoeding 
wegens de niet-vervulling van de beloften; alle afwijkende be-
dingen zijn nietig. 

2. Indien echter de aangifte van het huwelijk bij de ambte-
naar van de burgerlijke stand door afkondiging is gevolgd, kan 
dit grond opleveren tot een vordering tot vergoeding der wer-
kclijke vermogensvcrliezen, zonder dat daarbij enige winstder-
ving in aanmerking komt. Deze vordering vervalt door verloop 
van achttien maanden, te rekenen van de dag der huwelijksaf-
kondiging. 

AFDELING 3 

Stuiting van het huwelijk 

Artikel 1. Een huwelijk kan worden gestuit, wanneer par-
tijen niet de vereisten in zich verenigen om een huwelijk aan te 
gaan, of wanneer de vereiste huwelijksafkondiging niet heeft 
plaats gehad. 

Artikel 2. 1. Bevoegd tot stuiting zijn bloedverwanten in 
de rechte lijn, broeders, zusters, voogden, toeziende voogden, 
curatoren en toeziende curatoren van een der aanstaande echt-
genoten. 

2. De in het vorige lid genoemde personen zijn ook bevoegd 
een huwelijk te stuiten, wanneer de andere aanstaande echt-
genoot onder curatele staat, en het huwelijk klaarblijkelijk het 
ongeluk zou veroorzaken van de partij, waarvan zij bloedver-
want, voogd, toeziende voogd, curator of toeziende curator zijn. 
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Artikel 3. Een man wiens huwetijk door echtscheiding is 
ontbonden of nietig verklaard is, kan het huwelijk van zijn 
voormalige echtgenote stuiten, wanneer deze in strijd met de 
wet een nieuw huwelijk vóór het verstrijken van de daartoe 
gestelde termijn wil aangaan. 

Artikel 4. Hij die met een der partijen door huwelijk ver-
bonden is, kan op grond van het bestaan van dat huwelijk 
een nieuw aan te gaan huwelijk stuiten. 

Artikel 5. 1. Het openbaar ministerie is verplicht een voor-
genomen huwelijk te stuiten, indien het met een der in de 
artikelen 1—4 en 10—11 van de eerste afdeling van deze titel 
omschreven huwelijksbeletselen bekend is. 

2. Het openbaar ministerie is bevoegd het huwelijk te 
stuiten van een minderjarige, die onder toezicht is gesteld of 
voorlopig aan de raad voor de kinderbescherming is toever-
trouwd, indien het belang van die minderjarige zich tegen het 
aangaan van het huwelijk verzet; daarbij kan het belang dat de 
wederpartij bij het huwelijk heeft, mede in aanmerking worden 
genomen. 

Artikel 6. De stuiting geschiedt door betekening van een 
akte, inhoudende de gronden der stuiting, aan de ambtenaar 
van de burgerlijke stand van een der gemeenten waar afkon-
diging heeft plaats gehad. Deze ambtenaar geeft van de gedane 
stuiting onverwijld kennis aan de ambtenaar van de burgerlijke 
stand der andere gemeenten, waar afkondiging heeft plaats 
gehad. 

Artikel 7. Een stuiting kan worden opgeheven op dezelfde 
wijze als waarop zij is geschied, of door een in kracht van 
gewijsde gegaan vonnis. 

Artikel 8. Het huwelijk mag niet worden voltrokken, voor-
dat de stuiting bij akte of bij een in kracht van gewijsde gegaan 
vonnis is opgeheven. Mocht het huwelijk desniettemin vol-
trokken zijn voordat de stuiting is opgeheven, dan kan het 
geding ter zake van de stuiting worden voortgezet, en wordt 
het huwelijk nietig verklaard, indien de rechter de gegrond-
heid der stuiting aanvaardt. 

Artikel 9. Een ambtenaar van de burgerlijke stand, aan wie 
het bestaan van een der in de artikelen 1-—4 en 10—11 van de 
eerste afdeling van deze titel omschreven huwelijksbeletselen 
bekend is, mag niet tot een huwelijksvoltrekking medewerken 
of een huwelijksafkondiging doen, ook al zou geen stuiting 
hebben plaats gehad. 

AFDELING 4 

De voltrekking van het huwelijk 

Artikel 1. Alvorens tot de voltrekking van het huwelijk ge-
legenheid te geven, doet de ambtenaar van de burgerlijke stand 
zich ter hand stellen: 

a. de geboorteakte van ieder der aanstaande echtgenoten; 
b. een akte van huwelijkstoestemming, gegeven door hen, 

wier toestemming tot het huwelijk noodzakelijk, is. 
De akte van huwelijkstoestemming wordt door een 
ambtenaar van de burgerlijke stand of door een notaris 
opgemaakt. De toestemming kan ook bij de huwelijksakte 
worden gegeven. Is de toestemming door de rechter of 
Onze Minister van Justitie verleend, dan wordt diens be-
schikking overgelegd; 

c. een akte van overlijden van allen, die hun toestemming tot 
het huwelijk hadden moeten geven, als zij in leven waren 
geweest; 

d. in geval van tweede of verder huwelijk, bewijsstukken, 
aantonende dat het vorige huwelijk geen beletsel voor 

een nieuw huwelijk oplevert, en ingeval hij die wil her-
trouwen de voogdij over kinderen uit een vroeger huwe-
lijk heeft, de in tegenwoordigheid van de toeziende 
voogd opgemaakte beschrijving van de boedel van deze 
kinderen, of de verklaring van de voogd en de toe-
ziende voogd, dat de kinderen geen vermogen bezitten; 

e. het bewijs, dat de huwelijksafkondiging zonder stuiting is 
afgelopen ter plaatse waar die afkondiging vereist wordt, 
of wel dat een gedane stuiting is opgeheven; 

/. het bewijs van de ontheffing of de vergunning van de 
Koning, ingeval deze is vereist: 

g. indien een beschikking als bedoeld in artikel 1.5.4.4 of 
een vrijstelling krachtens artikel 1.5.4.5 is verkregen, ook 
deze. 

Artikel 2. 1. Een aanstaande echtgenoot die in de onmoge-
lijkheid is, zijn door het vorige artikel vereiste geboorteakte 
te vertonen, kan dit verlielpen door een akte van bekendheid, 
afgegeven door de kantonrechter van zijn geboorteplaats of 
woonplaats, op verklaring van vier meerderjarige getuigen. 

2. Deze verklaring houdt de vermelding in van de plaats en, 
zo na mogelijk, van het tijdstip der geboorte, benevens de oor-
zaken, die beletten een akte daarvan over te leggen. 

3. Het ontbreken van een geboorteakte kan ook worden 
verholpen, hetzij door een dergelijke, maar beëdigde verklaring, 
afgelegd door de getuigen, die bij de voltrekking van het huwe-
lijk tegenwoordig zijn, of wel door een bij de ambtenaar 
van de burgerlijke stand afgelegde beëdigde verklaring van de 
aanstaande echtgenoot, inhoudende dat hij zich geen geboorte-
akte of akte van bekendheid kan verschaffen. In de huwelijks-
akte wordt van de afgelegde verklaring melding gemaakt. 

Artikel 3. Indien partijen niet in staat zijn de akten van 
overlijden, bij artikel 1 onder c van deze afdeling bedoeld, over 
te leggen, kan dat gebrek op dezelfde wijze als in het geval van 
het vorige artikel worden verholpen. 

Artikel 4. Indien een ambtenaar van de burgerlijke stand 
weigert tot een huwelijksvoltrekking mede te werken of een 
huwelijksafkondiging te doen, hebben partijen de bevoegdheid 
zich bij verzoekschrift tot de rechtbank te wenden. Deze be-
slist, na verhoor van het openbaar ministerie, benevens wan-
neer daartoe gronden zijn, van de ambtenaar van de burgerlijke 
stand. 

Artikel 5. 1. Het huwelijk mag niet worden voltrokken 
vóór de tiende dag na die van de afkondiging, die dag zelve 
daaronder niet begrepen. 

2. Het openbaar ministerie bij de rechtbank, binnen wier 
rechtsgebied de huwelijksaangifte is geschied, is bevoegd, uit 
hoofde van gewichtige redenen vrijstelling te verlenen van de 
afkondiging en van de voorgeschreven wachttijd. 

3. Van een verleende vrijstelling geschiedt zo spoedig moge-
lijk aanplakking aan het huis der gemeente, waar het huwelijk 
wordt of is voltrokken. In die aanplakking wordt het tijdstip 
vermeld, waarop de huwelijksvoltrekking zal geschieden of is 
schiedt. 

Artikel 6. Een huwelijk wordt in het openbaar in het ge-
meentehuis ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke 
stand van een gemeente, waar afkondiging is geschied, vol-
trokken, in tegenwoordigheid van ten minste twee en ten hoog-
ste vier meerderjarige getuigen. 

Artikel 7. 1. Indien een der partijen uit hoofde van een 
behoorlijk bewezen wettig beletsel verhinderd wordt zich naar 
het gemeentehuis te begeven, kan het huwelijk worden vol-
trokken in een bijzonder huis binnen dezelfde gemeente, mits 
dit in tegenwoordigheid van zes meerderjarige getuigen ge-
schiedt. 

2. Bij de huwelijksakte wordt in dat geval melding gemaakt 
van de oorzaak, die daartoe aanleiding heeft gegeven. 
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Artikel 8. De aanstaande echtgenoten zijn verplicht bij de 
voltrekking van hun huwelijk in persoon voor de ambtenaar 
van de burgerlijke stand te verschijnen. 

Artikel 9. Het staat de Koning vrij, uit hoofde van 
gewichtige redenen aan partijen te vergunnen het huwelijk 
door een bijzondere bij authentieke akte gevolmachtigde te 
voltrekken. 

Artikel 10. 1. De aanstaande echtgenoten moeten ten 
overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand en in 
tegenwoordigheid van de getuigen verklaren, dat zij elkander 
aannemen tot echtgenoten en dat zij getrouw alle plichten 
zullen vervullen, die door de wet aan de huwelijkse staat wor-
den verbonden. 

2. Terstond nadat deze verklaring is afgelegd, verklaart de 
ambtenaar van de burgerlijke stand, dat partijen door de echt 
aan elkander zijn verbonden, en maakt hij daarvan in het daar-
toe bestemde register een akte op. 

Artikel 11. Geen godsdienstige plechtigheden zullen mogen 
plaats hebben, voordat de partijen aan de bedienaar van de 
eredienst zullen hebben doen blijken, dat het huwelijk ten 
overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand is vol-
trokken. 

AFDELING 5 

Nietigverklaring van een huwelijk 
Artikel 1. 1. Voor zover hieronder niet anders is bepaald, 

kan op grond dat de echtgenoten niet de vereisten in zich 
verenigden om tezamen een huwelijk aan te gaan, de nietig-
verklaring van het huwelijk worden gevorderd door: 

a. de bloedverwanten in de opgaande lijn van een der echt-
genoten; 

h. ieder der echtgenoten; 
c. alle overige personen, die daarbij een onmiddellijk rechts-

belang hebben, echter deze alleen na de ontbinding van 
het huwelijk; 

d. het openbaar ministerie, echter alleen zolang het huwe-
lijk niet is ontbonden. 

2. Hij die met een der echtgenoten nog door een vroeger 
huwelijk is verbonden, is eveneens bevoegd op grond van het 
bestaan van dat huwelijk de nietigverklaring van het daarna 
gesloten huwelijk vorderen. 

Artikel 2. 1. Op vordering van de ouders, de echtgenoten 
en het openbaar ministerie kan een huwelijk worden nietig ver-
klaard, wanneer het ten overstaan van een niet bevoegde ambte-
naar van de burgerlijke stand of niet in tegenwoordigheid van 
het vereiste aantal getuigen is voltrokken. 

2. De bevoegdheid van een echtgenoot om uit dien hoofde 
de nietigverklaring van het huwelijk te vorderen vervalt, in-
dien er uiterlijk bezit van de huwelijkse staat en een akte van 
huwelijksvoltrekking ten overstaan van een ambtenaar van de 
burgerlijke stand verleden, aanwezig zijn. 

Artikel 3- ' . Een echtgenoot kan de nietigverklaring van 
zijn huwelijk vorderen, wanneer dit onder invloed van een 
onrechtmatige ernstige bedreiging is gesloten. 

2. Een gelijke vordering komt de echtgenoot toe, die bij de 
huwelijksvoltrekking gedwaald heeft hetzij in de persoon van 
de andere echtgenoot, hetzij omtrent de betekenis van de door 
hem afgelegde verklaring. 

3. De bevoegdheid van de echtgenoot de nietigverklaring 
wegens bedreiging of dwaling te vorderen vervalt, wanneer de 
echtgenoten zes maanden hebben samengewoond sedert het 
ophouden van de bedreiging of de ontdekking van de dwaling, 
zonder dat de vordering is ingesteld. 

Artikel 4. Een huwelijk kan niet worden nietig verklaard: 
a. uit hoofde dat het is gesloten binnen 306 dagen sedert 

de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk 
van de vrouw; 

b. uit hoofde dat op het tijdstip van de huwelijksvoltrekking 
een der echtgenoten onder curatele stond, en het huwelijk 
klaarblijkelijk het ongeluk van de andere echtgenoot zou 
veroorzaken. 

Artikel 5. De nietigverklaring van een huwelijk uit hoofde 
van een geestelijke stoornis kan na het ophouden van de stoor-
nis alleen worden gevorderd door de echtgenoot die geestelijk 
gestoord was. De vordering vervalt door een samenwoning van 
ten minste zes maanden na het ophouden van de stoornis. 

Artikel 6. De nietigverklaring van een huwelijk, dat aan-
gegaan is door iemand die de vereiste leeftijd miste, kan niet 
worden gevorderd, wanneer deze op de dag der rechtsvordering 
de vereiste ouderdom heeft, noch wanneer de vrouw die de 
vereiste leeftijd miste, vóór de dag der rechtsvordering zwanger 
is geworden. 

Artikel 7. 1. Wegens het ontbreken van een vereiste toe-
stemming van een derde kan de nietigverklaring van het huwe-
lijk alleen door die derde of, in het geval van artikel 1.5.1.7a, 
door de curator of de toeziende curator worden gevorderd. 
Deze vordering vervalt, wanneer hij die bevoegd is de nietig-
verklaring te vorderen, het huwelijk uitdrukkelijk of stilzwijgend 
heeft goedgekeurd, of wanneer drie maanden verlopen zijn 
nadat hij met de huwelijksvoltrekking bekend is geworden. 

2. Hij die bevoegd is de nietigverklaring te vorderen, wordt 
vermoed met het huwelijk bekend te zijn geworden, wanneer 
het hier te lande is voltrokken, of wanneer het, buitenslands 
aangegaan, hier te lande in de registers van de burgerlijke 
stand is ingeschreven. 

Artikel 8. 1. Behoudens het in artikel 1.5.3.8 bepaalde, 
verklaart de rechter een huwelijk alleen nietig op grond van 
een vordering overeenkomstig de bepalingen van deze afdeling. 

2. Bij wijze van reconventie kan de nietigverklaring alleen 
worden gevorderd, wanneer in conventie is gevorderd, dat een 
later door een der echtgenoten gesloten huwelijk zal worden 
nietig verklaard. 

Artikel 9. 1. De nietigverklaring van het huwelijk werkt, 
zodra het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan; zij werkt 
terug tot het tijdstip van de huwelijksvoltrekking. 

2. Nochtans mist het vonnis terugwerkende kracht en heeft 
het hetzelfde gevolg als een echtscheiding: 

a. ten aanzien van hun wettige kinderen; 
b. ten aanzien van de te goeder trouw zijnde echtgenoot; 

deze kan echter niet op een gemeenschap van goederen 
aanspraak maken, wanneer het huwelijk wegens het 
bestaan van een vroeger huwelijk is nietig verklaard; 

c. ten aanzien van andere personen dan de echtgenoten en 
hun wettige kinderen, voor zover zij te goeder trouw 
vóór de inschrijving der nietigverklaring rechten hebben 
verkregen. 

AFDELING 6 

Bewijs van het bestaan van het huwelijk 

Artikel 1. Het bestaan van een in Nederland gesloten huwe-
lijk kan niet anders worden bewezen dan door de huwelijksakte, 
behoudens in de gevallen bij de volgende artikelen voorzien. 

Artikel 2. Heeft het huwelijksregister niet bestaan of is 
het verloren gegaan of ontbreekt daaraan de huwelijksakte, 
dan kan het huwelijk door getuigen of bescheiden worden be-
wezen, mits er een uiterlijk bezit van de huwelijkse staat aan-
wezig is. 

Artikel 3. Wordt in een geding de wettigheid betwist van 
een kind dat uiterlijk bezit van zijn staat heeft, dan levert het 
feit, dat de ouders openlijk als man en vrouw hebben geleefd, 
voldoende bewijs van het huwelijk op. 
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TITEL 6 

Rechten en verplichtingen van echtgenoten 

Artikel 1. Echtgenoten zijn elkander getrouwheid, hulp en 
bijstand verschuldigd. Zij zijn verplicht elkander het nodige te 
verschaffen. 

Artikel 2. 1. De man is het hoofd van de echtvereniging. 
2. Echtgenoten zijn jegens elkander verplicht hun kinderen 

te verzorgen en op te voeden. 

Artikel 3. 1. Echtgenoten zijn jegens elkander tot samen-
woning verplicht, tenzij gewichtige redenen zich daartegen ver-
zetten. 

2. De plaats van de samenwoning wordt in onderling overleg 
vastgesteld, en bij gebreke van overeenstemming door de man. 
De vrouw bepaalt nochtans de plaats van de samenwoning, 
wanneer de man onder curatele staat, zich niet dienaangaande 
kan of wil verklaren, of wanneer uitsluitend of hoofdzakelijk 
door de arbeid van de vrouw in de behoeften van het gezin 
wordt voorzien. 

3. Heeft een echtgenoot overeenkomstig het vorige lid een 
besluit genomen, dat ernstige gevaren oplevert voor de zede-
lijke of geestelijke belangen van gezinsleden of voor hun ge-
zondheid, dan kan de andere echtgenoot zich tot de rechtbank 
wenden met het verzoek die beslissing teniet te doen. 

Artikel 4. 1. Ieder der echtgenoten is verplicht het geheel 
of een deel van zijn inkomsten te bestemmen tot bestrijding 
van de kosten der huishouding, daaronder begrepen de kosten 
der verzorging en opvoeding van de kinderen. Voor zover voor 
dit doel niet bij huwelijkse voorwaarden een bedrag is bepaald, 
dient ieder der echtgenoten daartoe naar evenredigheid van zijn 
inkomsten bij te dragen. 

2. Voor zover de inkomsten der echtgenoten ontoereikend 
zijn om in de in het eerste lid bedoelde uitgaven te voorzien, 
zijn de echtgenoten verplicht op overeenkomstige wijze daartoe 
uit eigen vermogen bij te dragen. 

3. Geschillen omtrent het in de vorige leden bepaalde wor-
den door de rechtbank op verzoek van beide of van een der 
echtgenoten beslist. 

4. Op verzoek van beide of van een der echtgenoten kan de 
rechtbank een gegeven beschikking of het bij huwelijkse voor-
waarden vastgestelde bedrag op grond van veranderde om-
standigheden wijzigen. 

5. Wanneer een echtgenoot zonder redelijke grond de 
samenwoning heeft verbroken of door zijn onredelijk gedrag 
de andere echtgenoot genoopt heeft de samenwoning te ver-
breken, treedt voor de in het eerste en het tweede lid omschre-
ven verplichtingen in de plaats de verplichting om aan de 
andere echtgenoot een bedrag voor diens levensonderhoud uit 
te keren en is deze tot geen verdere bijdrage dan tot verzorging 
en opvoeding van de kinderen gehouden. 

Artikel 5. 1. De ene echtgenoot is naast de andere voor 
het geheel aansprakelijk voor de door deze ten behoeve van de 
gewone gang van de huishouding aangegane verbintenissen, met 
inbegrip van die welke voortvloeien uit de door hem als werk-
gever ten behoeve van de huishouding aangegane arbeidsover-
eenkomsten. 

2. De man is verplicht aan zijn vrouw die met hem samen-
woont, ten behoeve van de gewone gang van de huishouding 
voldoende gelden ter beschikking te stellen; wonen echtgenoten 
in onderling overleg niet samen, dan is de man verplicht aan 
zijn vrouw voldoende gelden ter beschikking te stellen ten be-
hoeve van de gewone gang van haar huishouding. 

3. Hij mag daarbij rekening houden met het bedrag, dat de 
vrouw uit eigen middelen voor dit doel dient te bestemmen. 

4. Geschillen omtrent een en ander worden door de recht-
bank op verzoek van beide of van een der echtgenoten beslist. 
Op gelijke wijze als zij is tot stand gekomen, kan bij veranderde 
omstandigheden een gegeven beschikking worden gewijzigd. 

Artikel 6. 1. De rechtbank kan, wanneer daartoe gegronde 
redenen bestaan, op verzoek van een echtgenoot bepalen dat 
deze niet aansprakelijk zal zijn voor de door de andere echt-
genoot in het vervolg aangegane verbintenissen als bedoeld in 
het eerste lid van het vorige artikel. Wordt een zodanig verzoek 
van de man toegewezen, dan kan de rechtbank tevens bepalen, 
dat de man niet meer verplicht is aan zijn vrouw overeen-
komstig het tweede lid van het vorige artikel gelden ter be-
schikking te stellen. De rechter kt :i gelasten, dat zijn be-
schikking uitvoerbaar is bij voorraad, niettegenstaande hogere 
voorziening. 

2. Wordt het verzoek toegewezen, dan moet de beschikking, 
om tegen derden te werken, in twee door de rechtbank aan-
gewezen dagbladen worden bekend gemaakt, en, nadat zij in 
kracht van gewijsde is gegaan, in het huwelijksgoederenregister, 
bedoeld in artikel 1.8.1.3, worden ingeschreven. 

3. Na de bekendmaking en inschrijving is de echtgenoot, 
wiens verzoek is toegewezen, niet aansprakelijk voor de ver-
bintenissen die de andere echtgenoot daarna heeft aangegaan. 

4. Een overeenkomstig dit artikel gegeven rechterlijke be-
schikking kan bij veranderde omstandigheden, op gelijke wijze 
als zij is tot stand gekomen, worden gewijzigd of opgeheven. 

Artikel 7. 1. Indien echtgenoten een gemeenschappelijke 
huishouding hebben, kan de ene echtgenoot slechts met mede-
werking van de andere echtgenoot zaken die kennelijk ten be-
hoevc van de huishouding strekken, op afbetaling kopen; beide 
echtgenoten zijn voor het geheel aansprakelijk. Betreft het een 
overeenkomst die schriftelijk moet worden aangegaan, en werkt 
een echtgenoot niet zelf tot de akte mede, dan is diens schrifte-
lijke volmacht vereist. 

2. Indien een echtgenoot afwezig is, in de onmogelijkheid 
verkeert zijn wil te verklaren of zijn medewerking weigert, kan 
de boedelrechter de andere echtgenoot op diens verzoek tot het 
aangaan van een koop op afbetaling machtigen. 

Artikel 7a. 1. Een echtgenoot behoeft de toestemming van 
de andere echtgenoot voor de volgende handelingen: 

a. overeenkomsten tot vervreemding of bezwaring van de 
woning of van zaken, behorende tot de inboedel van de 
woning die de echtgenoten tezamen bewonen of die de 
andere echtgenoot alleen bewoont, alsmede overeen-
komsten tot ingebruikgeving en handelingen tot beëindi-
ging van het gebruik van zodanige woning of zodanige 
zaken. Onder inboedel wordt verstaan het geheel van het 
huisraad en de tot stoffering en meubilering van de wo-
ning dienende roerende zaken, met uitzondering van 
boekerijen en verzamelingen van voorwerpen van kunst, 
wetenschap of geschiedkundige aard; 

b. giften, met uitzondering van de gebruikelijke, niet-
bovenmatige; 

c. overeenkomsten, waarbij hij zich, anders dan in de uit-
oefening van een beroep of bedrijf, als borg of hoofde-
lijke medeschuldenaar verbindt. 

2. Is de andere echtgenoot afwezig of in de onmogelijkheid 
zijn wil te verklaren of weigert hij zijn toeslemming, dan kan 
de beslissing van de boedelrechter worden ingeroepen. 

Artikel 7b. Heeft een echtgenoot een rechtshandeling in 
strijd met het vorige artikel verricht, dan kan de andere echt-
genoot binnen een jaar, nadat de rechtshandeling te zijner 
kennis is gekomen, deze vernietigen en goederen waarover 
onrechtmatig is beschikt, van een ieder opvorderen. Rechten 
te goeder trouw om baat verkregen door derden, daaronder 
begrepen hij die met de echtgenoot heeft gehandeld, worden 
nochtans geëerbiedigd. 

Artikel 8. 1. Wanneer een der echtgenoten afwezig is of 
in de onmogelijkheid verkeert zijn goederen of de goederen der 
gemeenschap te besturen, kan de andere echtgenoot aan de 
boedelrechter verzoeken hem dit bestuur op te dragen. De rech-
ter beslist niet dan na verhoor of behoorlijke oproep van beide 
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echtgenoten en, zo eerstgenoemde echtgenoot een vertegenwoor-
diger heeft aangesteld, ook van deze. De rechter kan bij de 
opdracht nadere regelen stellen omtrent het bestuur. 

2. Wordt het verzoek toegewezen, dan moet de beschikking, 
om tegen derden te werken, in twee door de rechter aange-
wezen dagbladen worden bekend gemaakt, en, nadat zij in 
kracht van gewijsde is gegaan, in het huwelijksgoederenregister, 
bedoeld in artikel 1.8.1.3, worden ingeschreven. 

3. Een overeenkomstig dit artikel gegeven rechterlijke be-
schikking kan bij veranderde omstandigheden op gelijke wijze 
als zij is tot stand gekomen, worden gewijzigd of opgeheven. 

Artikel 9. Wanneer de ene echtgenoot het bestuur van zijn 
goederen aan de andere echtgenoot overlaat, of wanneer de 
rechter het bestuur van die goederen aan de andere echtgenoot 
heeft opgedragen, is laatstgenoemde als een lasthebber voor het 
door hem gevoerde bestuur aansprakelijk met inachtneming 
van de bijzondere verhoudingen tussen de echtgenoten en de 
aard van de goederen. 

Artikel 9a. Is aan een derde niet kenbaar wie van de echt-
genoten bevoegd is een roerende zaak die geen registergoed is, 
of een recht aan toonder te besturen, dan mag hij de echtgenoot 
die de zaak of het papier aan toonder onder zich heeft, bevoegd 
achten. 

Artikel 9b. 1. Wanneer de echtgenoten minderjarige kin-
deren hebben en een der echtgenoten overlijdt, is de langst-
levende echtgenoot verplicht een boedelbeschrijving van de 
nalatenschap te doen opmaken. Die boedelbeschrijving kan 
ondershands, doch moet in tegenwoordigheid van de toeziende 
voogd worden opgemaakt. 

2. In geval van geschil met de langstlevende echtgenoot 
kunnen de kinderen het vermoeden van artikel 1.8.1.10 lid 1 
inroepen ten aanzien van alle goederen die verkregen zijn voor-
dat zij meerderjarig zijn geworden en voordat de in het vorige 
lid voorgeschreven boedelbeschrijving is opgemaakt. Het ver-
moeden werkt niet ten nadele van de schuldeisers van de 
langstlevende echtgenoot. 

TITEL 7 

De wettelijke gemeenschap van goederen 

AFDELING I 

Algemene bepalingen 

Artikel 1. Van het ogenblik der voltrekking van het huwe-
lijk bestaat tussen de echtgenoten van rechtswege algehele 
gemeenschap van goederen, voor zover daaromtrent bij huwe-
lijkse voorwaarden niet is afgeweken. 

Artikel 2. 1. De gemeenschap omvat, wat haar baten be-
treft, alle tegenwoordige en toekomstige goederen der echtge-
noten, met uitzondering van goederen ten aanzien waarvan de 
erflater of de schenker heeft bepaald, dat zij buiten de gemeen-
schap vallen. 

2. Onvervreemdbare en hoogst persoonlijke goederen vallen 
in de gemeenschap voor zover het bijzondere karakter van die 
goederen zich daartegen niet verzet. 

Artikel 3 . 1. De gemeenschap omvat, wat haar lasten be-
treft, alle schulden van ieder der echtgenoten. 

2. De schuld van een echtgenoot is, behalve op diens eigen 
goederen, verhaalbaar op de goederen der gemeenschap. 

3. Heeft een echtgenoot goederen buiten de gemeenschap, 
dan kunnen op die goederen slechts de schulden worden ver-
haald, die daarop zouden kunnen worden verhaald, indien er 
generlei gemeenschap was. 

. AFDELING 2 

Het bestuur van de gemeenschap 

Artikel 1. 1. De goederen der gemeenschap staan onder 
het bestuur van de echtgenoot, van wiens zijde zij in de ge-
meenschap zijn gevallen, tenzij de echtgenoten anders overeen-
komen of de rechter ingevolge artikel 1.6.8 anders heeft be-
paald. 

2. Heeft een echtgenoot een rechtshandeling in strijd met 
het vorige lid verricht, dan kan de andere echtgenoot binnen 
een jaar, nadat de rechtshandeling te zijner kennis is gekomen, 
deze ten behoeve van de gemeenschap vernietigen en het goed 
van een ieder terugvorderen. Rechten te goeder trouw om baat 
verkregen door derden, daaronder begrepen hij die met de 
echtgenoot heeft gehandeld, worden nochtans geëerbiedigd. 

AFDELING 3 
Ontbinding van de gemeenschap 

Artikel 1. De gemeenschap wordt van rechtswege ontbon-
den: 

a. door het eindigen van het huwelijk; 
b. door scheiding van tafel en bed; 
c. door een vonnis dat de gemeenschap opheft; 
d. door opheffing bij latere huwelijkse voorwaarden. 

Artikel 3. 1. Voor zover hieronder niet anders is bepaald, 
wordt na de ontbinding van de gemeenschap de gemene boedel 
volgens de gewone regelen bij helfte tussen de man en de 
vrouw of hun erfgenamen verdeeld. 

2. Schuldeisers, die bij het einde der gemeenschap recht 
van verhaal op de goederen der gemeenschap hebben, kunnen 
in dezelfde gevallen als schuldeisers van een nalatenschap, aan 
de rechtbank de benoeming van een vereffenaar vragen, die 
verplicht is het vermogen van de gemeenschap op dezelfde 
wijze als een vereffenaar van een nalatenschap te vereffenen. 

Artikel 4. 1. Is de gemeenschap door de dood van een der 
echtgenoten ontbonden en zijn de tot die gemeenschap beho-
rende kleren en kleinodiën, die ten gebruike van de langst-
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levende strekken, en inboedel tezamen f 15.000 of minder 
waard, dan behoren deze zaken als voordeel aan de langst-
levende, zonder dat aan de gemeenschap of aan de erfgenamen 
van de overledene iets vergoed of met hen iets verrekend bc-
hoeft te worden. 

2. Zijn de genoemde zaken meer dan f 15.000 waard, dan 
is de langstlevende echtgenoot bevoegd daaruit zaken tot zich 
te nemen, tot een waarde van f 15.000 zonder vergoeding, en 
voor het overige tegen voldoening van de prijs, waarop die 
zaken door partijen of, bij gebreke van overeenstemming, door 
deskundigen worden geschat. 

3. Eveneens kunnen tot het voordcel behorende zaken 
slechts tegen vergoeding worden overgenomen, wanneer zij in 
het laalste huwelijksjaar zijn gekocht en niet dienden voor eerste 
inrichting of vervanging van tenietgegane zaken. 

4. De schulden der gemeenschap worden zoveel mogelijk 
voldaan uit de goederen die geen deel uitmaken van het voor-
deel, en voor het overige uit het voordeel. 

Artikel 5. 1. Is de gemeenschap door een andere oorzaak 
dan de dood van een der echtgenoten ontbonden, dan heeft 
ieder der echtgenoten de bevoegdheid de te zijnen gebruike 
strekkende kleren en kleinodiën tegen de geschatte prijs over te 
nemen. 

2. Gelijke bevoegdheid bestaat voor iedere echtgenoot, on-
verschillig uit welke oorzaak de gemeenschap is ontbonden, ten 
aanzien van zijn beroeps- en bedrijfsmiddelen alsmede van de 
papieren en gedenkstukken tot zijn familie behorende. 

Artikel 6. 1. Na ontbinding van de gemeenschap blijft 
ieder der echtgenoten voor het geheel aansprakelijk voor de 
schulden, waarvoor hij voordien aansprakelijk was. Voor 'andere 
schulden van de gemeenschap is hij voor de helft aansprakelijk. 

2. De echtgenoot, die een schuld der gemeenschap voor 
het geheel heeft betaald, heeft voor de helft verhaal tegen de 
andere echtgenoot. 

Artikel 7. 1. Ieder der echtgenoten heeft het recht van de 
gemeenschap afstand te doen; alle daarmede strijdige overecn-
komsten zijn nietig. 

2. Het deel der gemeenschap waarvan afstand wordt ge-
daan, wast aan bij het deel van de andere echtgenoot. 

3. De echtgenoot die de afstand heeft gedaan, kan uit de 
gemeenschap, niets terugvorderen dan alleen zijn bed met bij-
behorend beddegoed en de kleren die hij voor zijn persoonlijk 
gebruik nodig heeft. Hij kan de papieren en gedenkstukken, tot 
zijn familie behorende, tegen de geschatte prijs overnemen. 

4. Door deze afstand wordt hij ontheven van de aansprake-
lijkheid en het verhaal voor schulden der gemeenschap, waar-
voor hij vóór de ontbinding der gemeenschap niet aansprake-
lijk was. 

5. Hij blijft aansprakelijk voor de schulden der gemeen-
schap, waarvoor hij vóór de ontbinding der gemeenschap aan-
sprakelijk was. Alleen de voldoening van een schuld, waarvoor 
beide echtgenoten vóór de ontbinding der gemeenschap voor 
het geheel aansprakelijk waren, kan hij voor de helft op de 
andere echtgenoot verhalen. 

6. De andere echtgenoot die een schuld der gemeenschap, 
waarvoor hij vóór de ontbinding der gemeenschap niet aan-
sprakelijk was, voor de helft heeft betaald, heeft daarvoor 
verhaal tegen de echtgenoot die de afstand heeft gedaan. 

Artikel 8. 1. De echtgenoot die van het bij het vorige 
artikel omschreven voorrecht wil gebruik maken, is verplicht 
binnen drie maanden na de ontbinding der gemeenschap een 
akte van afstand te doen inschrijven in het huwelijksgoederen-
register, bedoeld in artikel 1.8.1.3, op verbeurte van dit voor-
recht. 

2. Indien de gemeenschap door de dood van de andere 
echtgenoot wordt ontbonden, begint de termijn van drie maan-

den te lopen op de dag waarop de echtgenoot die van het 
voorrecht wil gebruik maken, van dat overlijden kennis heeft 
genomen. 

Artikel 9. 1. De erfgenamen van een echtgenoot, door 
wiens overlijden de gemeenschap is ontbonden, of die binnen 
de in het vorige artikel gestelde termijn is overleden zonder 
afstand te hebben gedaan, zijn ieder voor hun aandeel bevoegd 
op de in het vorige artikel omschreven wijze afstand te doen 
binnen drie maanden nadat zij met het overlijden bekend zijn 
geworden. 

2. De aanspraak van de echtgenoot tot terugvordering van 
zijn bed, beddegoed, en kleren uit de gemeenschap kan niet 
worden overgedragen en gaat ook niet over op zijn erfge-
namen. 

Artikel 10. 1. De echtgenoot of zijn erfgenaam, die zich 
de goederen der gemeenschap heeft aangetrokken of goederen 
daarvan heeft weggemaakt of verduisterd, kan geen afstand 
meer doen. Daden van dagelijks bestuur of tot behoud van de 
goederen brengen dit gevolg niet teweeg. 

2. Hij die na gedane afstand goederen der gemeenschap 
wegmaakt of verduistert, verliest de bevoegdheid artikel 1.7.3.7 
lid 4 in te roepen. 

Artikel 10a. 1. Afstand van de gemeenschap door een 
echtgenoot of zijn erfgenaam gedaan, nadat door de andere 
echtgenoot of diens erfgenamen afstand is gedaan, heeft niet 
de gevolgen omschreven in artikel 1.7.3.7 leden 2 en 3, en 
verplicht hem de gemeenschap te vereffenen. De wetsbepa-
lingen betreffende de vereffening van een onder voorrecht van 
boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap zijn zoveel mogelijk 
van overeenkomstige toepassing. 

2. Indien hij, na tot het afleggen van de rekening en ver-
antwoording te zijn aangemaand, in gebreke blijft aan deze 
verplichting te voldoen, verliest hij de bevoegdheid artikel 
1.7.3.7 lid 4 in te roepen. 

AFDELING 4 

Opheffing van de gemeenschap hij vonnis 

Artikel 1. Behalve door latere huwelijkse voorwaarden, 
wordt opheffing van de gemeenschap verkregen door een von-
nis, op vordering van een echtgenoot uitgesproken. 

Artikel 2. Een echtgenoot kan opheffing van de gemeen-
schap vorderen, wanneer de andere echtgenoot op lichtvaar-
dige wijze schulden maakt, de goederen der gemeenschap ver-
spilt, handelingen verricht, die kennelijk indruisen tegen het 
bestuur van de andere echtgenoot over goedeien der gemeen-
schap, of zonder redelijke grond weigert de nodige inlich-
tingen te geven omtrent de stand van de goederen en schulden 
der gemeenschap en het daarover gevoerde bestuur. 

Artikel 3. 1. De eis tot opheffing van de gemeenschap 
moet openlijk worden bekend gemaakt en in het huwelijks-
goederenregister, bedoeld in artikel 1.8.1.3, worden inge-
schreven. 

2. De echtgenoot die de opheffing van de gemeenschap 
vraagt, kan tot behoud van zijn recht de maatregelen nemen, 
die in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering nader zijn 
aangegeven. 

Artikel 4. Het vonnis, waarbij de eis tot opheffing van de 
gemeenschap is toegewezen, werkt terug tot de dag, waarop 
aan het eerste lid van het vorige artikel is voldaan, vanaf welke 
dag de echtgenoten worden geacht te zijn gehuwd met uitslui-
ting van gemeenschap van goederen, onder al zodanige be-
dingen als het vonnis zal hebben vastgesteld. 

Artikel 5. De opheffing van de gemeenschap moet, om 
tegen derden te werken, openlijk worden bekend gemaakt en, 
nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, worden 
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ingeschreven in het huwelijksgoederenregister, bedoeld in arti-
kel 1.8.1.3. 

Artikel 6. Is de gemeenschap door opheffing ontbonden, 
dan kunnen de echtgenoten daarna, echter alleen bij huwelijkse 
voorwaarden, wederom een gemeenschap overeenkomen. 

AFDELING 5 

Huwelijksgoederenrecht in tweede en verder huwelijk 

Artikel 1. Het huwelijksgoederenrecht in tweede en verder 
huwelijk is gelijk aan dat van een eerste huwelijk, met dit 
voorbehoud dat, wanneer er nog wettige afstammelingen van de 
hertrouwde en zijn vorige echtgenoot in leven zijn, een tweede 
of verdere echtgenoot na het overlijden van de hertrouwde echt-
genoot zijn recht op voordeel slechts kan uitoefenen tegen vol-
doening van de geschatte waarde van de daartoe behorende 
zaken. 

TITEL 8 

Huwelijkse voorwaarden 

AFDELING 1 

Huwelijkse voorwaarden in het algemeen 

Artikel 1. Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel door 
aanstaande echtgenoten vóór het sluiten van het huwelijk als 
door echtgenoten tijdens het huwelijk worden gemaakt. 

Artikel 2. Huwelijkse voorwaarden moeten op straffe van 
nietigheid bij notariële akte worden verleden. 

Artikel 3. 1. Bepalingen in huwelijkse voorwaarden kun-
nen aan derden die daarvan onkundig waren, slechts worden 
tegengeworpen, indien die bepalingen ingeschreven waren in 
het openbaar huwelijksgoederenregister, gehouden ter griffie 
der rechtbank binnen welker rechtsgebied het huwelijk is vol-
trokken, of, indien het huwelijk buitenslands is aangegaan, de 
huwelijksakte is overgeschreven. 

2. De wijze van inrichting en raadpleging van het register 
kan nader bij algemene maatregel van bestuur worden ge-
regeld. 

3. De rechter kan bij de goedkeuring, bedoeld in artikel 
1.8.1.5, bepalen, dat de inschrijving moet worden bekend ge-
maakt in een of meer dagbladen en in de Nederlandse Staats-
courant. In dat geval werken de gemaakte of gewijzigde huwe-
lijkse voorwaarden niet ten nadele van de derden vóór deze 
bekendmaking. 

Artikel 4. 1. Huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk 
gemaakt of gewijzigd, zijn slechts geldig, indien zij wier toe-
stemming tot het huwelijk noodzakelijk is, bij de akte hun 
toestemming tot de huwelijkse voorwaarden of de wijziging 
hebben gegeven. 

2. Vóór het huwelijk gemaakte huwelijkse voorwaarden 
beginnen te werken van het tijdstip der voltrekking van het 
huwelijk; geen ander tijdstip kan daarvoor worden aangewezen. 

Artikel 5. 1. Na de huwelijksvoltrekking kunnen huwe-
lijkse voorwaarden slechts gemaakt of gewijzigd worden, wan-
neer het huwelijk ten minste drie jaar heeft bestaan. 

2. Het maken of het wijzigen van huwelijkse voorwaarden 
tijdens het huwelijk behoeft de goedkeuring van de boedel-
rechter van het rechtsgebied waarbinnen de man zijn woon-
plaats heeft of, wanneer alleen de vrouw woonplaats in Neder-
land heeft, van het rechtsgebied waarbinnen haar woonplaats 
is gelegen. De goedkeuring wordt geweigerd, indien een rede-
lijke grond voor het maken of wijzigen der voorwaarden ont-
breekt, of indien er gevaar voor benadeling van schuldeisers 
bestaat. 

Artikel 6. 1. Partijen kunnen bij huwelijkse voorwaarden 
afwijken van de regels der wettelijke gemeenschap, mits die 
voorwaarden niet met dwingende wetsbepalingen, de goede 
zeden, of de openbare orde strijden. 

2. Zij mogen niet afwijken van de rechten die uit de ouder-
lijke macht voortspruiten, noch van de rechten die de wet aan 
een langstlevende echtgenoot toekent. 

3. Zij mogen niet in algemene bewoordingen bepalen, dat 
de verhouding der echtgenoten zal worden geregeld door een 
buitenlandse of een afgeschafte wet. 

Artikel 7. Partijen kunnen de wettelijke gemeenschap ge-
heel of ten dele uitsluiten, behalve ten aanzien van de in-
boedel der gemeenschappelijke woning. 

Artikel 7a. 1. De bepalingen van de vorige titel zijn van 
toepassing, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk of door de 
aard der bedingen, bij de huwelijkse voorwaarden gemaakt, 
is afgeweken. 
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2. Schulden die volgens de regelen van de vorige titel 
gemeen zouden zijn, doch ingevolge de huwelijkse voorwaarden 
van de gemeenschap zijn uitgesloten, kunnen op de gemeen-
schapsgoederen worden verhaald, alsof zij gerneenschapsschul-
den waren. 

3. Nochtans kunnen voor schulden die aan de zijde van 
een der echtgenoten zijn ontstaan en ingevolge de huwelijkse 
voorwaarden van de gemeenschap zijn uitgesloten, de gemeen-
schapsgoederen niet worden uitgewonnen, wanneer de andere 
echtgenoot goederen van eerstgenoemde aanwijst, die buiten 
de gemeenschap vallen en voldoende zijn voor betaling van 
de uitwinnende schuldeiser. Goederen, waarover een rechts-
geschil bestaat of die buiten Nederland zijn gelegen, komen 
niet voor aanwijzing in aanmerking. 

Artikel 8. 1. Ook wanneer iedere gemeenschap tussen de 
echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden is uitgesloten, kan 
tussen hen een deelgenootschap worden overeengekomen, dat 
hen bij het einde van dit deelgenootschap slechts tot een ver-
rekening verplicht. 

2. Wanneer bij huwelijkse voorwaarden een deelgenoot-
schap is overeengekomen, zonder dat dit nader is geregeld, 
gelden daarvoor de voorschriften van de volgende afdeling. 

Artikel 9, 1. Een echtgenoot kan zijn aanbreng van roe-
rende zaken, die niet tot de gemeenschap behoren en geen 
registergoederen zijn, slechts bewijzen door hun vermelding bij 
de huwelijkse voorwaarden, of door een beschrijving die door 
de notaris en de partijen is ondertekend en is vastgehecht aan 
de minuut van de huwelijkse voorwaarden. 

2. Een latere verkrijging van zodanige zaken kan met alle 
middelen worden bewezen. 

Artikel 10. 1. Bestaat tussen de echtgenoten een geschil 
aan wie van hen beiden enig goed toebehoort en kan geen van 
beiden zijn recht op dit goed bewijzen, dan wordt dat goed als 
gemeenschapsgoed aangemerkt, wanneer tussen hen een ge-
meenschap bestaat die dit goed kan omvatten; bestaat er geen 
zodanige gemeenschap, dan wordt het goed geacht aan ieder 
der echtgenoten voor de helft toe te behoren. 

2. Het vermoeden werkt niet ten nadele van de schuldeisers 
der echtgenoten. 

AFDELING 2 

Het wettelijk deelgenootschap 

Artikel 1. 1. Het deelgenootschap verplicht de echtgeno-
ten de vermeerdering van beider vermogen, die gedurende het 
deelgenootschap heeft plaats gevonden, te delen. 

2. Het deelgenootschap schept geen gemeenschappelijke 
eigendom van goederen en geen gemeenschappelijke aanspra-
kelijkheid voor schulden. 

Artikel 2. 1. Tijdens het bestaan van het deelgenootschap 
is de ene echtgenoot aan de andere geen verantwoording over 
het bestuur van zijn goederen schuldig en verplicht slecht 
bestuur over die goederen niet tot schadevergoeding. 

2. Nochtans kan de ene echtgenoot jaarlijks van de andere 
echtgenoot een gespecificeerde schriftelijke opgave van diens 
goederen en schulden vorderen. De opgave moet desverlangd 
ten overstaan van een notaris worden beëdigd; de kosten van 
de eedsaflegging komen ten laste van de echtgenoot die deze 
wenst. Geschillen betreffende de opgave worden door de boedel-
rechter beslist. 

Artikel 3. Het deelgenootschap eindigt: 
a. door het eindigen van het huwelijk; 
b. door scheiding van tafel en bed; 
c. door een vonnis dat het deelgenootschap opheft: 
d. door een opheffing bij latere huwelijkse voorwaarden. 

Artikel 4. 1. Een echtgenoot kan de opheffing van het 
deelgenootschap vorderen, wanneer de andere echtgenoot op 
lichtvaardige wijze schulden maakt, zijn goederen verspilt, of 
weigert' de verplichte opgave omtrent zijn vermogen te ver-
strekken. 

2. De echtgenoot, die een eis tot opheffing van het deel-
genootschap heeft aanhangig gemaakt, kan tot behoud van 
zijn recht de maatregelen nemen, die in het Wetboek van Bur-
gerlijke Rechtsvordering nader zijn aangegeven. 

Artikel S. 1. Na het eindigen van het deelgenootschap kan 
ieder der echtgenoten tot een beschrijving van zijn vermogen 
overgaan, en vorderen dat het vermogen van de andere echtge-
noot wordt beschreven. 

2. De beschrijving bevat alle alsdan aanwezige goederen en 
alsdan bestaande schulden en lasten. Tot de beschrijving moet 
de andere echtgenoot behoorlijk zijn opgeroepen; deze kan des-
gewenst zich bij de beschrijving doen vertegenwoordigen. 

3. De schatting van de goederen van een echtgenoot ge-
schiedt naar de waarde op het ogenblik der beschrijving, op 
dezelfde wijze als voor de verdeling van een gemeenschap is 
bepaald. 

4. De echtgenoot wiens vermogen beschreven is, moet des-
gevraagd zijn opgave beëdigen. 

5. Hetgeen in de vorige leden omtrent een echtgenoot is 
bepaald, geldt op overeenkomstige wijze na zijn overlijden 
voor zijn rechtverkrijgenden. 

6. Geschillen omtrent de boedelbeschrijving worden door 
de boedelrechter beslist. 

Artikel 6. 1. Na het eindigen van het deelgenootschap 
kan ieder der echtgenoten de deling van de vermogensvermeer-
dering vorderen. 

2. Voor wat betreft de vorm der handeling, de personen 
die tot de deling moeten medewerken, en de oplossing van 
zwarigheden, geschiedt deze deling op dezelfde wijze als voor 
de verdeling van een gemeenschap is voorgeschreven. 

Artikel 7. 1. De deling van de vermogensvermeerdering 
geschiedt doordat een der echtgenoten uit zijn vermogen zo-
veel aan de andere echtgenoot uitkeert, dat beider vermogen 
met een gelijk bedrag is vermeerderd. 

2. Heeft een der echtgenoten een verlies geleden, dat groter 
is dan de winst, die de andere echtgenoot heeft gemaakt, dan 
wordt aan de eerstbedoelde echtgenoot slechts de door de 
andere echtgenoot gemaakte winst uitgekeerd. 

Artikel 8. 1. De vermeerdering of vermindering van het 
vermogen van een echtgenoot wordt vastgesteld door van het 
bedrag, waarop zijn vermogen op het ogenblik van de deling 
wordt geschat, de aanvangswaarde van zijn stamvermogen af 
te trekken. 

2. Tot het vermogen van een echtgenoot worden al zijn 
goederen en schulden gerekend, met uitzondering van zijn aan-
deel in een tussen de echtgenoten bestaande gemeenschap van 
goederen. 

Artikel 9. 1. Het in het vorige artikel bedoelde stamver-
mogen van een echtgenoot wordt gevormd door: 

a. de goederen, die de echtgenoot bij de aanvang van het 
deelgenootschap bezat, verminderd met zijn toenmalige schul-
den; 

b. de goederen, die de echtgenoot tijdens het bestaan van 
het deelgenootschap door erfopvolging, making of gift heeft 
verkregen, verminderd met de op die verkrijging drukkende 
schulden en lasten. Onder de schenkingen worden die, welke 
van geringe omvang zijn, niet opgenomen, onverschillig of zij 
tot beloning of om andere redenen zijn gedaan. 

2. Goederen die in een tussen de echtgenoten bestaande 
gemeenschap van goederen zijn gevallen, komen voor de be-
rekening van het stamvermogen niet in aanmerking. 
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Artikel 10. 1. Bij het aangaan van het deelgenootschap zijn 
de echtgenoten verplicht een staat van ieders goederen, schulden 
en lasten op te maken. Bij ieder goed moet afzonderlijk de 
waarde daarvan worden vermeld. 

2. De staat moet door partijen en de notaris worden onder-
tekend, en gehecht worden aan de minuut der akte van huwe-
lijkse voorwaarden, waarbij het deelgenootschap wordt aan-
gegaan. 

Artikel 11. De aanvangswaarde van de tot het stamvermogen 
behorende goederen wordt als volgt bewezen: 

a. wat betreft de ten huwelijk aangebrachte goederen, uit-
sluitcnd door de in het vorige artikel bedoelde staat. 
Ontbreekt een goed op die staat of is de waarde daar-
van niet daarbij vermeld, dan komt de waarde van dat 
goed niet voor de berekening van de waarde van het 
stamvermogen van de betrokken echtgenoot in aan-
merking; 

b. wat betreft de door erfopvolging, making of gift ver-
kregen goederen, door de memorie van aangifte vol-
gens welke het recht van successie of schenking is ge-
heven; is een aanslag niet overeenkomstig de aangifte ge-
schicd, dan wordt die aanslag aan het bewijs ten grondslag 
gelegd. Bij gebreke van een memorie van aangifte en een 
aanslag, kan het bewijs door alle middelen rechtens wor-
den geleverd. 

Artikel 12. 1. Schulden en lasten die in mindering van het 
stamvermogen komen, kunnen, ook wanneer zij niet op de in 
de twee vorige artikelen genoemde geschriften zijn vermeld, 
door de echtgenoot tot wiens vermogen zij niet behoren, met 
alle middelen rechtens worden bewezen. 

2. Schulden die onmiddellijk opeisbaar waren, worden op 
hun nominale waarde geschat. Schulden onder tijdsbepaling 
worden geschat op de wijze als in de Faillissementswet voor de 
verificatie is aangegeven. Bij de schatting van schulden onder 
voorwaarde wordt er rekening mede gehouden of op het ogen-
blik der scheiding de voorwaarde al of niet is vervuld. 

Artikel 13. 1. De uitkering waartoe de ene echtgenoot 
jegens de andere krachtens de deling gehouden is, geschiedt in 
geld en is onmiddellijk opeisbaar. 

2. In afwijking van het bovenstaande kan nochtans de 
boedelrechter wegens gewichtige redenen, en op verzoek van 
de tot uitkering verplichte echtgenoot, bepalen dat het ver-
schuldigde benevens de wettelijke rente eerst na verloop van 
een zekere tijd, hetzij ineens, hetzij in termijnen, behoeft te 
worden voldaan. Bij de regeling van een en ander let de rechter 
op het belang van beide partijen die hij, alvorens zijn beschik-
king te geven, moet gehoord, althans behoorlijk opgeroepen 
hebben. Het verlof wordt niet verleend dan onder de voor-
waarde, dat de schuldenaar binnen een door de rechter te 
bepalen tijd voldoende zakelijke of persoonlijke zekerheid voor 
de voldoening van hoofdsom en rente zal stellen. 

AFDELING 3 

Giften hij huwelijkse voorwaarden 

Artikel 1. 1. Echtgenoten of aanstaande echtgenoten mogen 
bij huwelijkse voorwaarden aan elkander, of een van beiden 
aan de andere, giften doen. 

2. Deze giften kunnen tot onderwerp hebben tegenwoordige 
en bij de akte nauwkeurig omschreven goederen, of de gehele 
of gedeeltelijke nalatenschap; onder een gift van de gedeelte 
lijke nalatenschap is begrepen de gift van een of meer bepaalde 
goederen uit de nalatenschap. 

3. Deze giften kunnen slechts worden herroepen, wanneer de 
begiftigde in gebreke is de hem bij de gift opgelegde verplich-
tingen na te komen. 

4. Voor het overige zijn op deze giften de bepalingen van 
de titel Schenking van toepassing. 

Artikel 2. 1. Giften van de gehele of gedeeltelijke nalaten-
schap zijn slechts in dezelfde gevallen als andere giften in 
huwelijkse voorwaarden herroepelijk. 

2. De echtgenoot, die zijn gehele of gedeeltelijke nalaten-
schap heeft weggeschonken, kan over de goederen, in die gift 
begrepen, niet om niet beschikken, behalve over geringe som-
men tot beloning of om andere redenen door de rechter te 
beoordelen. 

3. Een gift van de gehele of gedeeltelijke nalatenschap 
strekt niet ten voordele van de kinderen of andere rechtver-
krijgenden van de begiftigde echtgenoot, wanneer deze vóór de 
schenker mocht overlijden. 

Artikel 3. Bij de huwelijkse voorwaarden kunnen ook andere 
personen dan de echtgenoten aan dezen of aan een dezer giften 
doen, echter alleen van tegenwoordige en bij de akte nauw-
keurig omschreven goederen. Op deze giften zijn de bepalingen 
van artikel 1 van deze afdeling van toepassing. 
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TITEL 11 

Vaderschap en afstamming van kinderen 

AFDELING 1 

Wettige kinderen 

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. 

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 
geschieden 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. 

Artikel 3. De wettigheid van een kind, dat vóór de 180ste 
dag van het huwelijk geboren is, kan door de man ontkend 
worden. Nochtans kan de ontkenning niet plaats hebben: 

a. wanneer de man vóór het huwelijk heeft kennis gedra-
gen van de zwangerschap; 

b. wanneer hij bij het opmaken van de akte van geboorte 
is tegenwoordig geweest, en deze akte door hem is onder-
tekend, of een door hem gegeven verklaring inhoudt dat 
hij niet kan tekenen; 

c. wanneer het kind niet levend is ter wereld gekomen. 

Artikel 4. 1. De man kan de wettigheid van het kind ont-
kennen, indien hij bewijst, dat hij tussen de 307de en 179ste 
dag vóór de geboorte van het kind, hetzij uit hoofde van vcr-
wijdering hetzij ten gevolge van enig toeval, in de natuurlijke 
onmogelijkheid is geweest met zijn vrouw gemeenschap te 
hebben. 

2. De man kan niet ontkennen dat het kind het zijne is, 
door zich op zijn natuurlijke onmacht te beroepen. 

Artikel 5. De man kan de wettigheid van het kind niet 
ontkennen op grond van overspel, noch op grond van gemeen-
schap met een ander binnen 126 dagen na de ontbinding van 
het huwelijk, een en ander tenzij de geboorte voor hem ver-
borgen is gehouden; in dat geval zal hij worden toegelaten om 
het bewijs dat hij de vader van het kind niet is, tot voIkomcn-
heid te brengen. 

Artikel 6. 1. Hij kan de wettigheid ontkennen van een 
kind, dat geboren is meer dan 306 dagen na de dag, waarop 
een vonnis tot scheiding van tafel en bed kracht van gewijsde 
heeft verkregen, onverminderd de bevoegdheid van de vrouw 
om zulke feiten aan te voeren, die geschikt mochten zijn om 
te bewijzen, dat haar man de vader van het kind is. 

2. Wanneer de ontkenning geldig is verklaard, zal door de 
verzoening van de echtgenoten het kind geen wettige staat 
kunnen verkrijgen. 

Artikel 7. Indien de ouders van een kind, dat meer dan 
306 dagen na de ontbinding van hun huwelijk geboren is, 
met elkander hertrouwen, kan het kind op geen andere wijze 
een wettige staat verkrijgen, dan overeenkomstig de bepalingen 
van de tweede afdeling van deze titel. 

Artikel 8. 1. In de gevallen bij de artikelen 3, 4, 5 en 6 
van deze afdeling voorzien, kan de man de wettigheid van het 
kind slechts ontkennen: 

(7. binnen een maand, indien hij zich op de geboorteplaats 
van het kind bevindt of binnen de omtrek daarvan; 

h. binnen twee maanden na zijn terugkomst, indien hij af-
wézig is. Komt de geboorte op een eerder tijdstip te 
zijner kennis, dan vangt die termijn reeds op dit tijdstip 
aan; 

c. binnen twee maanden na de ontdekking van het bedrog, 
indien men de geboorte van het kind voor hem had ver-
borgen gehouden. 

2. Alle buiten rechte verleden akten, die de ontkenning van 
de man inhouden, zijn krachteloos, indien zij niet binnen twee 
maanden door een rechtsvordering zijn gevolgd. 

3. Indien de man, na de ontkenning bij een buiten rechte 
verleden akte te hebben gedaan, binnen de voorschreven ter-
mijn komt te overlijden, staat aan zijn erfgenamen een nieuwe 
termijn van twee maanden open. ten einde hun rechts-
vordering aan te vangen. 

Artikel 9. De rechtsvordering ingesteld door de man 
vervalt, indien de erfgenamen deze niet binnen twee maanden 
voortzetten, te rekenen van het overlijden van de man. 

Artikel 10. 1. Wanneer de man overleden is, voordat hij 
zijn recht in dezen heeft doen gelden, maar terwijl de tijd daar-
toe nog lopende was. kunnen de erfgenamen de wettigheid van 
het kind ontkennen alleen in het geval van artikel 4 van deze 
afdeling. 

2. De rechtsvordering tot het betwisten van de wettigheid 
van het kind moet worden ingesteld binnen twee maanden, 
te rekenen van het tijdstip waarop het kind zich in het bezit 
heeft gesteld van de goederen van de man, of van het tijd-
stip waarop de erfgenamen in dat bezit door het kind zijn 
gestoord. 

Artikel 11. 1. In de gevallen waarin de erfgenamen van de 
man krachtens de artikelen 8, 9 en 10 van deze afdeling be-
voegd zijn een rechtsvordering tot het betwisten van de wettig-
heid van een kind in te stellen of te vervolgen, hebben zij 
daartoe een termijn van zes maanden, indien een of meer van 
hen buiten Nederland woonachtig zijn. 

2. In geval door een oorlog de verbindingen verbroken zijn, 
wordt deze termijn verlengd tot zes maanden na herstel der 
verbindingen. 

Artikel 12. Iedere rechtsvordering tot het ontkennen van de 
wettigheid van een kind moet worden gericht tegen een bij-
zondere aan het kind toe te voegen voogd, door de kanton-
rechter te benoemen: ook moet de moeder behoorlijk in het 
geding worden opgeroepen. 

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. 

Artikel 14. 1. Het bezit van die staat wordt bewezen door 
feiten, die hetzij tezamen hetzij afzonderlijk de betrekking van 
afstamming en verwantschap aantonen tussen een bepaalde 
persoon en de familie, waartoe hij beweert te behoren. 

2. De voornaamste van deze feiten zijn onder andere: 
</. dat die persoon altijd de naam heeft gedragen van de 

vader van wie hij beweert af te stammen; 
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b. dat de vader hem als zijn kind heeft behandeld, en als 
zodanig in zijn opvoeding, zijn onderhoud en zijn kost-
winning heeft voorzien; 

c. dat hij aanhoudend als zodanig in de maatschappij is 
erkend; 

d. dat de nabestaanden hem als zodanig erkend hebben. 

Artikel 15. Niemand kan zich op een staat beroepen die 
strijdig is met de afstamming volgens zijn geboorteakte, indien 
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. 

Artikel 16. 1. Bij gebreke van zulke akte en onafgebroken 
bezit van staat, of wanneer het kind onder valse namen, of als 
geboren uit een vader en een moeder die onbekend zijn, in de 
registers is ingeschreven, kan de afstamming door getuigen 
bewezen worden. 

2. Dit bewijs kan nochtans niet worden toegelaten, dan 
wanneer er een begin is van bewijs door geschrifte: of wanneer 
de vermoedens of aanwijzingen, voortvloeiende uit feiten die 
reeds onbetwistbaar zijn, als genoegzaam zwaarwichtig kunnen 
worden beschouwd, om zulk middel van bewijs toe te laten. 

Artikel 17. Het begin van bewijs bij geschrifte vloeit voort 
uit familiebescheiden, uit registers en huiselijke papieren van 
de vader of de moeder, of ook wel uit openbare of onder-
handse akten, afkomstig van iemand die in het geschil be-. 
trokken is, of zo hij nog in leven ware, daarbij belang zou 
hebben gehad. 

Artikel 18. Het tegenbewijs kan bestaan in zulke middelen 
als geschikt zijn om aan te tonen, dat hij die zich op zijn af-
stamming beroept, het kind niet is van de moeder die hij voor-
geeft te hebben; of ook, als het moederschap bewezen is, dat 
hij het kind niet is van de man van die moeder. 

Artikel 19. De rechtsvordering tot inroeping van de staat 
is ten opzichte van het kind niet aan verjaring onderworpen. 

Artikel 20. Deze rechtsvordering kan door de erfgenamen 
van het kind, dat zijn staat niet heeft ingeroepen, niet worden 
ingesteld, tenzij het kind tijdens zijn minderjarigheid of bin-
nen drie jaren daarna mocht zijn overleden. 

Artikel 21. De erfgenamen kunnen zulke rechtsvordering 
echter voortzetten, wanneer deze door het kind is ingesteld, 
tenzij dit het geding drie jaren na de laatste procesakte onver-
volgd heeft gelaten. 

AFDELING 2 

De wettiging van kinderen 

Artikel 1. Een natuurlijk kind wordt door het huwelijk van 
zijn ouders gewettigd, indien het door de vader voor of op de" 
dag van de huwelijksvoltrekking is erkend. 

Artikel 3. 1. Indien de vader verzuimd heeft zijn kind 
voor of op de dag van de voltrekking van zijn huwelijk te 
erkennen, doch dit verzuim daarna hersteld heeft, kunnen de 
ouders aan de Koning brieven van wettiging verzoeken. 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. 

2. Op gelijke wijze kan een kind gewettigd worden, nadat 
het voorgenomen huwelijk van zijn ouders door de dood van 
een van hen onmogelijk is geworden; in dat geval kunnen bij 
gebreke van erkenning de brieven van wettiging slechts worden 
verleend, indien het kind na het overlijden van zijn vader is 
geboren en deze van de zwangerschap heeft kennis gedragen. 
Het verzoek daartoe kan zowel door de langstlevende ouder 
als door het kind worden Eedaan. 

Artikel 4. Over het verzoek om brieven van wettiging wint 
de Koning het advies in van de Hoge Raad der Nederlanden. 
Deze hoort de bloedverwanten van de ouders of doet hen 
horen; hij kan ook bevelen, dat het verzoek in door hem aan 
te wijzen dagbladen wordt bekend gemaakt. 

Artikel 5. 1. Het kind dat door of staande het huwelijk 
van zijn ouders gewettigd is, heeft de staat van wettig kind te 
rekenen van de huwelijksvoltrekking. 

2. Evenwel ontstaat ouderlijke macht door wettiging slechts, 
voor zover de ouders tot de voogdij bevoegd zijn, en mits de 
voogdij niet aan een derde was opgedragen. 

Artikel 6. 1, De tot de voogdij bevoegde ouder, die on-
danks wettiging geen ouderlijke macht heeft verkregen, kan 
aan de kantonrechter verzoeken met de ouderlijke macht, of 
— na de ontbinding van zijn huwelijk — met de voogdij te 
worden bekleed. 

2. Het verzoek wordt slechts afgewezen, indien gegronde 
vrees bestaat, dat bij inwilliging de belangen van het kind 
zouden verwaarloosd worden. 

Artikel 7. 1. De wettiging bedoeld in het tweede lid van 
artikel 3 van deze afdeling werkt van de dag, waarop de brie-
ven van wettiging verleend zijn. 

2. Na de wettiging is de overlevende ouder — mits hiertoe 
bevoegd en behoudens het bepaalde bij het volgende lid — van 
rechtswege voogd over het kind. 

3. Indien echter het kind onder voogdij van een derde 
staat, verkrijgt de daartoe bevoegde overlevende ouder slechts 
dan de voogdij, wanneer hij hiermede op zijn verzoek door de 
kantonrechter is belast; het tweede lid van het vorige artikel 
is van toepassing. 

Artikel 8. Wettiging van overleden kinderen overeenkom-
stig de bepalingen van de artikelen 1 en 3 van deze afdeling is 
mogelijk, indien deze kinderen nakomelingen hebben nagela-
ten; zij strekt alsdan ten voordele van deze laatsten. 

AFDELING 3 

Natuurlijke kinderen 

Artikel 1. 1. Onder een natuurlijk kind van een vader of 
een moeder wordt in dit wetboek verstaan, het onwettige kind 
dat met zijn vader of zijn moeder in familierechtelijke betrek-
king staat. 

2. Onder de vader van een natuurlijk kind wordt verstaan 
hij die het kind heeft erkend. 

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. 

Artikel 3. Erkenning kan geschieden: 
a. bij de geboorteakte van het kind; 
b. bij een akte van erkenning opgemaakt door een amb-

tenaar van de burgerlijke stand; 
c. bij elke notariële akte. 

Artikel 4. 1. Een erkenning is nietig, indien zij is gedaan: 
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; 

h. 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; 
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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. 

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. 

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; 

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

gedaan door 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 het 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. N-»dat 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. 

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: 
o. 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; 

cl. 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; 

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 
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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. 

1.13.2 

TITEL 13 

Minderjarigheid 

AFDELING 1 

Algemene bepalingen 
Artikel 1. Minderjarigen zijn zij, die de ouderdom van een 

en twintig jaren niet hebben bereikt en niet gehuwd zijn of 
gehuwd zijn geweest. 

Artikel 2. 1. Minderjarigen zijn onbekwaam rechtshan-
delingen te verrichten voor zover de wet niet anders bepaalt. 

2. Een minderjarige die met oordeel des onderschcids 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 bcschik-
king heeft gesteld, overeenkomstig deze bestemming te be-
schikken. 

Handlichting 
Artikel 1. 1. Handlichting waarbij aan een minderjarige 

bepaalde bevoegdheden van een meerderjarige worden toe-
gekend, kan wanneer de minderjarige de volle ouderdom van 
achttien jaren heeft bereikt, op zijn verzoek door de kanton-
rechter worden verleend. 

2. Zij wordt niet verleend tegen de wil van de ouders voor 
zover deze het gezag over de minderjarige uitoefenen, met 
inachtneming nochtans van het tweede lid van artikel 1.14.1.2. 

3. Bij het verlenen van handlichting bepaalt de kanton-
rechter uitdrukkelijk, welke bevoegdheden van een meerder-
jarige aan de minderjarige worden toegekend. Deze bevoegd-
heden mogen zich niet verder uitstrekken dan tot de gedecl-
telijke of de gehele ontvangst van zijn inkomsten en de bc-
schikking daarover, het sluiten van verhuringen en verpach-
tingen, het in een vennootschap deelnemen en het uitoefenen 
van een beroep of bedrijf. De minderjarige wordt echter door 
handlichting niet bekwaam tot het beschikken over register-
goederen, effecten, of door hypotheek gedekte vorderingen. 

4. Hij kan ter zake van handelingen, waartoe hij krachtens 
de verkregen handlichting bekwaam is, eisende of verwerende 
in rechte optreden. Artikel 1.3.3 lid 1 geldt voor die hande-
lingen niet. 

Artikel 2. 1. Een verleende handlichting kan door de 
rechtbank worden ingetrokken, indien de minderjarige daar-
van misbruik maakt of er gegronde vrees bestaat dat hij dit 
zal doen. 

2. De intrekking geschiedt op verzoek van een van de 
ouders van de minderjarige, voor zover deze het gezag over 
hem uitoefenen en met inachtneming van het tweede lid van 
artikel 1.14.1.2, of op verzoek van de voogd of toeziende 
voogd. 

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. 
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AFDELING 3 

Raden voor de kinderbescherming 

Artikel 1. 1. In ieder arrondissement is een raad voor de 
kinderbescherming, gevestigd in de arrondissementshoofdplaats. 

2. De wet bepaalt de taak en de bevoegdheden van de 
raden voor de kinderbescherming. 

3. Ten behoeve van de vervulling van hun taak houden zij 
zich op de hoogte van de ontwikkeling van de kinderbescher-
ming in hun gebied, bevorderen zij de samenwerking van de 
aldaar werkzame instellingen van kinderbescherming en dienen 
zij op verzoek of uit eigen beweging autoriteiten en instellingen 
van advies. 

4. Hun bemoeiingen laten de geestelijke grondslag van de 
instellingen van kinderbescherming onverlet. 

5. Bij algemene maatregel van bestuur worden hun samen-
stelling en werkwijze geregeld, alsmede de wijze, waarop de 
door de raden voor de kinderbescherming gemaakte kosten 
door hen verantwoord en door de Staat betaald worden. 

Artikel 2. 1. ledere raad voor de kinderbescherming kan 
in Nederland optreden ten behoeve van de minderjarigen, die 
binnen zijn gebied hetzij hun woonplaats of laatste woonplaats, 
hetzij hun werkelijk verblijf hebben. 

2. Indien op grond van deze bepaling twee raden voor de 
kinderbescherming bevoegd zouden zijn ten behoeve van een 
zelfde minderjarige op te treden, doet het optreden van een 
van deze raden de bevoegdheid van de andere eindigen. 

3. Ten behoeve van Nederlandse minderjarigen, die in 
Nederland noch woonplaats, noch laatste woonplaats, noch 
werkelijk verblijf hehben, is de raad voor de kinderbescher-
ming te Amsterdam bevoegd op te treden. 

Artikel 3. 1. De raden voor de kinderbescherming zorgen 
voor de minderjarigen, die hun krachtens enig wettelijk voor-
schrift door de rechter of de officier van justitie voorlopig 
zijn toevertrouwd. 

2. De raad voor de kinderbescherming draagt zorg, dat de 
gelden die hem ten behoeve van het onderhoud van minder-
jarigen worden uitgekeerd, aan de daarop rechthebbenden 
worden uitbetaald, en ziet toe dat zij overeenkomstig hun be-
stemming worden besteed. 

Artikel 4. 1. Indien de raad voor de kinderbescherming 
blijkt, dat een minderjarige niet onder het wettelijk vereiste 
gezag staat, of dat dit gezag niet over hem wordt uitgeoefend, 
verzoekt hij de rechter in de gezagsuitoefening over deze min-
derjarige te voorzien. 

2. Indien dit ter voorkoming van de zedelijke of lichamelijke 
ondergang van zulk een minderjarige dringend en onverwijld 
noodzakelijk is, kan de officier van justitie hem voorlopig aan 
de raad voor de kinderbescherming toevertrouwen; deze laatste 
wendt zich in dit geval binnen zes weken tot de rechter, ten-
einde een voorziening in het gezag over deze minderjarige te 
verkrijgen. 

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. 

4. De raad voor de kinderbescherming kan de rechter die 
in het gezag over de minderjarige moet voorzien, verzoeken, 
hem voor de duur van de voorlopige toevertrouwing ten aan-
zien van diens vermogen zodanige bevoegdheden te verlenen, 
als de rechter geschikt zal achten. 

5. De raad voor de kinderbescherming vordert de kosten 
die hij ten behoeve van een hem toevertrouwde minderjarige 
noodzakelijk moet maken, zoveel doenlijk terug van de ouders 

van die minderjarige, of — indien deze onvermogend dan wel 
overleden zijn -— van de minderjarige zelf. 

Artikel 5a. De raad voor de kinderbescherming stelt zich 
op de hoogte van alle gevallen, waarin maatregelen met be-
trekking tot het gezag over minderjarigen — ontzetting van de 
toeziende voogdij daaronder begrepen — overwogen dienen 
te worden. 

Artikel 6. 1. De gemeentebesturen en ambtenaren van 
de burgerlijke stand verschaffen de raden voor de kinderbe-
scherming kosteloos alle inlichtingen, en verstrekken hun kos-
teloos alle afschriften en uittreksels uit hun registers, die deze 
raden ter uitvoering van hun taak van hen vragen; de te ver-
strekken afschriften en uittreksels zijn vrij van zegel. 

2. Alle verzoeken die de raden voor de kinderbescherming 
ter uitvoering van hun taak tot de rechter richten, worden kos-
teloos behandeld; de grossen, afschriften en uittreksels, die zij 
tot dat doel aanvragen, zijn vrij van zegel, en worden hun door 
de griffiers vrij van alle kosten uitgereikt. 

3. Alle stukken en exploiten die van de raden voor de 
kinderbescherming uitgaan zijn vrij van zegel, en worden voor 
zover hun registratie vereist is, gratis geregistreerd. 

4. Exploiten door de deurwaarders ten verzoeke van de 
raden voor de kinderbescherming uitgebracht, worden volgens 
het gewone tarief vergoed. Procureurs kunnen voor hun aan 
de raad voor de kinderbescherming bewezen diensten salaris in 
rekening brengen. 

5. Wanneer de raden voor de kinderbescherming zich op 
grond van een van de bepalingen van deze titel, of van de 
titels 9, 10, 14, 15 en 17 van dit boek in rechte optreden, 
kunnen zij dit zonder procureur of advocaat doen, behalve 
in gedingen die met een dagvaarding aanvangen. 

AFDELING 4 

Registers betreffende het over minderjarigen 
uitgeoefende gezag 

Artikel 1. Bij de kantongerechten berusten openbare re-
gisters, waarin aantekening gehouden wordt van rechtsfeiten 
die op het over minderjarigen uitgeoefende gezag — met in-
begrip van de toeziende voogdij — betrekking hebben. Bij 
algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke rechts-
feiten aangetekend worden, en op welke wijze deze aanteke-
ning geschiedt 
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TITEL 14 

Ouderlijke macht 

AFDELING 1 

De ouderlijke macht, wat de persoon van het kind betreft 
Artikel 1. 1. Een kind, van welke leeftijd ook, is aan zijn 

ouders eerbied en ontzag verschuldigd. 
2. De ouders zijn verplicht hun minderjarige kinderen te 

verzorgen en op te voeden. 

Artikel 2. 1. Gedurende hun huwelijk bezitten de ouders 
de ouderlijke macht over hun minderjarige kinderen. 

2. Zij oefenen deze macht gezamenlijk uit. Bij verschil van 
inzicht is de wil van de vader beslissend. 

3. Indien de beslissing van de vader kennelijk in strijd is 
met of ernstige gevaren oplevert voor de zedelijke of geeste-
lijkc belangen of voor de gezondheid van het minderjarige 
kind, is de kinderrechter op verzoek van de moeder bevoegd 
die beslissing teniet te doen. 

4. Verkeert een van de ouders in de onmogelijkheid de 
ouderlijke macht uit te oefenen, dan oefent de andere ouder 
die alleen uit. Verkeren beide ouders in deze onmogelijkheid, 
dan benoemt de kantonrechter een voogd overeenkomstig 
artikel 1.15.4.3. 

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

AFDELING 2 

De ouderlijke macht, wat het vermogen van 
het kind betreft 

Artikel 1. 1. De vader of — indien zij de ouderlijke macht 
alleen uitoefent — de moeder voert het bewind over het ver-
mogen van het kind, en vertegenwoordigt het kind in burger-
lijke handelingen. 

2. Van deze regel kan worden afgeweken: 
a. ingevolge artikel 1.10.5, bij scheiding van tafel en bed 

op verzoek van beide echtgenoten; 
b. ingevolge artikel 1.14.4.11 tweede lid, bij ontheffing 

of ontzetting van de ouderlijke macht; 
r. indien hij die een minderjarige goederen schenkt of ver-

maakt, bepaalt dat een ander het bewind daarover zal 
voeren. 

3. In het laatstbedoelde geval is de vader of — indien zij 
de ouderlijke macht alleen uitoefent — de moeder bevoegd van 
de bewindvoerder rekening en verantwoording te vragen. 

4. Bij het vervallen van het door de schenker of erflater 
ingestelde bewind is het eerste lid van toepassing. 

Artikel 2. De ouder moet het bewind over het vermogen 
van zijn kind als een goed huisvader voeren. Bij slecht bewind 
is hij voor de daaraan te wijten schade aansprakelijk, behoudens 
voor de vruchten van dat vermogen voor zover de wet hem 
het genot daarvan toekent. 

Artikel 3. Op het bewind van een ouder zijn de artikelen 
1.15.12.6 tweede lid en 1.15.12.7—17 van overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel 4. Wanneer 'de belangen van de ouder in strijd 
mochten zijn met die van zijn kinderen, benoemt de boedel-
rechter een bijzondere curator om deze kinderen te vertegen-
woordigen. 

Artikel 5. 1. Elke ouder die het gezag over zijn wettige 
of natuurlijke kinderen uitoefent, heeft het vruchtgenot van 
hun vermogen. Indien het kind bij de ouder inwoont, omvat 
het vruchtgenot het inkomen uit arbeid van het kind. 

2. Ingeval geen van beide ouders bedoeld gezag uitoefent, 
komt het vruchtgenot hun slechts toe voor zover zij van dit 
gezag zijn ontheven. 

Artikel 6. Aan bedoeld vruchtgenot zijn de lasten ver-
bonden, die op vruchtgebruikers rusten. 

Artikel 7. De ouder heeft geen vruchtgenot van het ver-
mogen, ten aanzien waarvan de erflater of de schenker heeft 
bepaald, dat de ouders daarvan het vruchtgenot niet zullen 
hebben. 

AFDELING 3 

Ondertoezichtstelling van kinderen 

Artikel 1. I. Indien een kind zodanig opgroeit, dat het 
met zedelijke of lichamelijke ondergang wordt bedreigd, kan 
de kinderrechter het onder toezicht stellen. 

2. Hij kan dit doen op verzoek van een van de ouders, een 
van de blocd- of aanverwanten tot en met de vierde graad, de 
raad voor de kinderbescherming, of op vordering van het 
openbaar ministerie. 

Artikel 2. 1. Bij de toewijzing van het verzoek of van de 
vordering benoemt de kinderrechter tevens een gezinsvoogd, 
die onder zijn leiding op het kind toezicht houdt. 

2. Bij deze benoeming Iet de kinderrechter op de gods-
dienstige gezindheid van het kind, en van het gezin waartoe 
het kind behoort. 

Artikel 3. De kinderrechter is bevoegd te allen tijde de 
gezinsvoogd door een ander te vervangen. 

Artikel 4. De kinderrechter kan hangende het onderzoek 
het kind voorlopig onder toezicht stellen. Dit voorlopig toe-
zicht blijft gelden, totdat omtrent de ondertoezichtstelling bij 
gewijsde is beslist. 

Artikel 5. 1. De kinderrechter bepaalt de duur van de 
ondertoezichtstelling op een termijn van ten hoogste één jaar, 
die hij telkens met ten hoogste één jaar kan verlengen. 

2. De kinderrechter kan de ondertoezichtstelling te allen 
tijde opheffen. Zij eindigt door de meerderjarigheid van het 
kind. 

Artikel 6. De gezinsvoogd zoekt zoveel mogelijk persoon-
lijk aanraking met het kind. en met het gezin waartoe het 
behoort. Hij bevordert het geestelijk, lichamelijk en toekomstig 
stoffelijk welzijn van het kind. Hij dient de ouders van raad 
bij de verzorging en opvoeding, en tracht hen te overreden 
hiertoe het nodige te doen. 

Artikel 7. 1. Bij de verzorging en opvoeding van het onder 
toezicht gestelde kind moeten de ouders zich gedragen naar de 
aanwijzingen van de gezinsvoogd. 

2. Een ouder, die met de gezinsvoogd van mening verschilt 
ten aanzien van de in het belang van het kind te nemen maat-
regelen, kan de beslissing van de kinderrechter inroepen. 

3. Aanwijzing tot het nemen van maatregelen die kosten 
zullen veroorzaken, kan de gezinsvoogd slechts geven met 
machtiging van de kinderrechter. 

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. 

Artikel 8. De kinderrechter kan te allen tijde bevelen, dat 
het kind door de gezinsvoogd voor hem wordt gebracht. 

Artikel 9. De kinderrechter kan het kind tot onderzoek 
van zijn geestelijke of lichamelijke gesteldheid voor ten hoogste 
drie maanden doen opnemen in een van de bij algemene maat-
regel van bestuur als observatiehuis aan te wijzen inrichtingen. 
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Hij kan de termijn van de opneming eenmaal met ten hoogste 
drie maanden verlengen, indien het belang van het kind dit 
gebiedend noodzakelijk maakt. 

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 lot 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 gezindhek' 
van het kind en van het gezin, waartoe het kind behoort. 

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 de aangewezen inrichtingen beschikbare plaats-
ruimte noodzakelijk oordeelt. 

Artikel 11. De kosten van de maatregelen bedoeld bij de 
artikelen 7 derde lid, 9 en 10 van deze afdeling, komen ten 
laste van de ouders, of — voor zover deze onvermogend zijn — 
ten laste van het kind; voor zover ook dit laatste onvermogend 
is, blijven die kosten ten laste van de Staat. 

Artikel 12. Bij algemene maatregel van bestuur worden 
voorschriften gegeven ten aanzien van alles wat in verband 
met de uitvoering van de voorschriften van deze afdeling nog 
nadere voorziening behoeft. 

AFDELING 4 

Ontheffing en ontzetting van de ouderlijke macht 

Artikel 1. Mits het belang van de kinderen zich daar niet 
tegen verzet, kan de rechtbank een ouder van de ouderlijke 
macht over een of meer van zijn kinderen ontheffen, op grond 
dat hij ongeschikt of onmachtig is zijn plicht tot verzorging en 
opvoeding te vervullen. 

Artikel 2. Ontheffing wordt slechts uitgesproken op ver-
zoek van de raad voor de kinderbescherming, of op vordering 
van het openbaar ministerie. ' 

Artikel 3. 1. Ontheffing kan niet worden uitgesproken, 
indien de ouder zich daartegen verzet. 

2. Deze regel lijdt uitzondering: 
a. indien na een ondertoezichtstelling van ten minste zes 

maanden blijkt, of na een opneming krachtens het be-
paalde in de artikelen 1.14.3.9 en 1.14.3.10 van meer 
dan een jaar en zes maanden gegronde vrees bestaat, dat 
deze maatregel — door de ongeschiktheid of onmacht 
van een ouder om zijn plicht tot verzorging en opvoeding 
te vervullen — onvoldoende is om het kind voor zedelijke 
of lichamelijke ondergang te behoeden; 

b. indien zonder de ontheffing van de ene ouder, de ont-
zetting van de andere ouder de kinderen niet aan diens 
invloed zou onttrekken; 

c. indien de geestvermogens van de ouder zodanig zijn 
gestoord, dat hij niet in staal is zijn wil te bepalen of 
de betekenis van zijn verklaring te begrijpen. 

Artikel 4. 1. Indien de rechtbank dit in het belang van de 
kinderen noodzakelijk oordeelt, kan zij een ouder van de 
ouderlijke macht over een of meer van zijn kinderen ontzetten, 
op grond van: 

a. misbruik van de ouderlijke macht, of grove verwaar-
lozing van de verzorging of opvoeding van een of meer 
kinderen; 

h. slecht levensgedrag; 
c. onherroepelijke veroordeling: 

1 °. wegens opzettelijke deelneming aan enig misdrijf 
met een onder zijn gezag staande minderjarige; 

2°. wegens het plegen tegen de minderjarige van een 
van de misdrijven, omschreven in de titels XIII— 
XV en XVIII—XX van het tweede boek van het 
Wetboek van Strafrecht; 

3°. tot een vrijheidsstraf van twee jaar of langer; 
d. het in ernstige mate veronachtzamen van de aanwijzingen 

van de gezinsvoogd of belemmeren van een krachtens 
het bepaalde in de artikelen 1.14.3.9 en 1.14.3.10 bevolen 
opneming; 

e. het bestaan van gegronde vrees voor verwaarlozing van 
de belangen van het kind, doordat de ouder het kind 
terugeist of terugneemt van anderen, die diens verzor-
ging en opvoeding op zich hebben genomen. 

2. Onder misdrijf worden in dit artikel begrepen medeplich-
tigheid aan en poging tot misdrijf. 

Artikel 5. 1. Ontzetting van de ouderlijke macht wordt 
slechts uitgesproken op verzoek van de andere ouder, een van 
de blocd- of aanverwanten van de kinderen tot en met de 
vierde graad, de raad voor de kinderbescherming, of op vor-
dering van het openbaar ministerie. 

2. In het geval bedoeld bij het eerste lid van het vorige 
artikel onder e, kan de ontzetting bovendien verzocht worden 
door hem, die de verzorging en opvoeding van het kind op zich 
genomen heeft. 

Artikel 6. 1. Indien de rechtbank dit in het belang van de 
kinderen noodzakelijk acht, kan zij een ouder, wiens ontzetting 
verzocht of gevorderd is. hangende het onderzoek geheel of 
gedeeltelijk in de uitoefening van de ouderlijke macht over een 
of meer van zijn kinderen schorsen. Gelijke bevoegdheid komt 
haar toe ten opzichte van een ouder, wiens ontheffing verzocht 
of gevorderd is, in de gevallen bedoeld in artikel 3 tweede lid 
van deze afdeling. 

2. Indien de andere ouder mede de ouderlijke macht uit-
oefent, wordt gedurende de schorsing deze macht door hem 
alleen uitgeoefend. 

3. Acht de rechtbank in dit laatste geval de schorsing van 
de te ontzetten ouder onvoldoende om de kinderen aan diens 
invloed te onttrekken, dan kan zij ook de andere ouder schorsen. 

4. Betreft de schorsing beide ouders of een ouder die de 
ouderlijke macht alleen uitoefent, dan vertrouwt de rechtbank 
de kinderen voorlopig toe aan de raad voor de kinderbescher-
ming, waarbij zij deze laatste ten aanzien van persoon en ver-
mogen van deze kinderen de bevoegdheden verleent, die zij 
geschikt acht. 

5. De in dit artikel bedoelde beschikkingen blijven van 
kracht, totdat de uitspraak omtrent de ontzetting of de onthef-
fing in kracht van gewijsde is gegaan. De rechtbank kan zo-
danige beschikking evenwel met ingang van een vroeger tijd-
stip herroepen. 
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Artikel 7. 1. Op grond van feiten die tot ontzetting van een 
ouder kunnen leiden, kan de officier \ an justitie — indien hij dit 
in het belang van de kinderen noodzakelijk acht — deze aan de 
macht van de ouders onttrekken en voorlopig aan de raad 
voor de kinderbescherming toevertrouwen. Gelijke bevoegdheid 
komt hem toe op grond van feiten die tot ontheffing van een 
ouder kunnen leiden in de gevallen bedoeld in artikel 3 tweede 
lid van deze afdeling. 

2. De toevertrouwing vervalt, indien de officier van justitie 
niet binnen veertien dagen van de rechtbank haar bekrachtiging 
heeft gevorderd. 

3. Wordt de bekrachtiging tijdig gevorderd, dan kan de 
rechtbank hetzij de teruggave van de kinderen aan hun ouders 
bevelen, hetzij een van de beschikkingen geven, bedoeld in het 
vorige artikel. 

4. In dit laatste geval bepaalt de rechtbank tevens, hoelang 
de gegeven beschikking van kracht zal blijven. Is echter voor 
hef einde van deze termijn — die op verzoek van de raad voor 
de kinderbescherming kan worden verlengd — een verzoek of 
vordering tot ontzetting of ontheffing aanhangig gemaakt, dan 
blijft de beschikking gelden, totdat over de ontzetting of de 
ontheffing bij gewijsde is beslist. De rechtbank kan die be-
schikking evenwel met ingang van een vroeger tijdstip her-
roepen. 

Artikel 8. De kosten die de raad voor de kinderbescherming 
maakt ten behoeve van de hem toevertrouwde kinderen, komen 
ten laste van de ouders, of — voor zover deze onvermogend 
zijn — ten laste van de kinderen: voor zover ook deze laatsten 
onvermogend zijn. blijven die kosten ten laste van de Staat, 
met inachtneming van de regelen dienaangaande bij algemene 
maatregel van bestuur te stellen. Wanneer de toevertrouwing 
/liet door de ontzetting of de ontheffing van één of beide ouders 
gevolgd wordt, kan de rechtbank bevelen, dat hetgeen zij ter 
bestrijding van bedoelde kosten hebben betaald hun geheel of 
ten dele wordt teruggegeven. 

Artikel 9. 1. Indien de ouders gezamenlijk de ouderlijke 
macht uitoefenen, wordt na de ontheffing of ontzetting van een 
van hen deze macht voortaan door de andere ouder alleen uit-
geoefend. 

2. Ingeval van ontheffing of ontzetting van een ouder, die 
na scheiding van tafel en bed de ouderlijke macht alleen uit-
oefent. kan de andere ouder — mits tot de voogdii bevoegd — 
de rechtbank te allen tijde verzoeken met de uitoefening van 
de ouderlijke macht te worden belast. Dit verzoek wordt slechts 
afgewezen, indien gegronde vrees bestaat dat bij inwilliging de 
belangen van de kinderen zouden worden verwaarloosd. 

3. De rechtbank die het verzoek bedoeld bij het voriee lid 
heeft afgewezen, kan deze beschikking steeds wijzigen. Zij doet 
dit echter slechts op verzoek van de betrokken ouder, en niet 
dan op grond van omstandigheden. Waarmede de rechter bij 
het geven van de beschikking geen rekening heeft kunnen 
houden. 

Artikel 10. 1. Indien de andere ouder de ouderlijke macht 
niet voortaan alleen uitoefent, benoemt de rechtbank een voogd 
en een toeziende voogd over de minderjarigen. 

2. Teder die tot uitoefening van de voogdij bevoegd is, kan 
tijdens het onderzoek schriftelijk aan de rechtbank verzoeken 
met de voogdij te worden belast. 

Artikel 11. 1. Indien de ontheven of ontzette ouder het 
bewind over het vermogen van zijn kinderen voerde, wordt hij 
tevens veroordeeld tot het afleggen van rekening en verant* 
woording aan zijn opvolger in dit bewind. 

2. Hebben de kinderen goederen gemeen, maar komen zij 
onder het gezag van verschillende personen, dan kan de recht-
bank een van dezen of een derde aanwijzen om over deze 
goederen tot de verdeling het bewind te voeren. De aangewezen 
bewindvoerder stelt de waarborgen die de rechtbank van hem 
verlangt. 

Artikel 12. 1. Indien de rechtbank overtuigd is, dat een kind 
wederom aan zijn ontheven of ontzette ouder mag worden toe-
vertrouwd, kan zij deze ouder in de ouderlijke macht herstel-
len, of tot voogd of toeziende voogd over zijn kind benoemen. 

2. De bevoegdheid van een van tafel en bed gescheiden 
ouder om de ouderlijke macht alleen uit te oefenen, gaat niet 
verloren door herstel in de ouderlijke macht van de ontheven 
of ontzette ouder. Deze laatste kan echter de rechtbank ver-
zoeken te bepalen, dat hij voortaan de ouderlijke macht alleen 
zal uitoefenen; de rechtbank doet dit niet dan op grond van 
omstandigheden, waarmede de rechter, die bepaald heeft dat 
de andere ouder de ouderlijke macht zal uitoefenen, bij die 
beslissing geen rekening heeft kunnen houden. 

3. Was de voogdij aan de andere ouder opgedragen, dan 
benoemt de rechtbank de ontheven of ontzette ouder niet tot 
voogd dan op grond van omstandigheden, waarmede de rech-
ter, die de voogdij aan de andere ouder heeft opgedragen, bij 
die beslissing geen rekening heeft kunnen houden. 

4. Tot benoeming van de ontheven of ontzette ouder tot 
toeziende voogd gaat de rechtbank niet over dan wanneer de 
toeziende voogdij openstaat of de toeziende voogd haar ver-
zoekt de ontheven of ontzette ouder in zijn plaats te benoemen. 

Artikel 13. 1. Herstel in het gezag over minderjarigen over-
eenkomstig het voorgaande artikel, kan worden verzocht door 
de ontheven of ontzette ouder en door de raad voor de kinder-
bescherming. 

2. Hangende het onderzoek kan zowel de raad voor de 
kinderbescherming als de te herstellen ouder de rechtbank ver-
zoeken de beslissing aan te houden tot het einde van een door 
haar te bepalen proeftijd van ten hoogste zes maanden; ge-
durende die tijd zal hef kind bij de te herstellen ouder ver-
blijven. De rechtbank is te allen tijde bevoegd de proeftijd te 
beëindigen. 
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TITEL 15 

Voogdij 

AFDELING 1 

Voogdij in het algemeen 
Artikel 1. 1. Voor zover de wet niet anders bepaalt, is in 

iedere voogdij één voogd en één toeziende voogd. 
2. De voogdij of toeziende voogdij, door één persoon uit-

geoefend over kinderen van dezelfde ouders, geldt als één 
voogdij of toeziende voogdij. 

Artikel 2. 1. De voogdij begint: 
a. voor de voogd die van rechtswege optreedt: op het tijd-

stip waarop hij voogd wordt; 
b. voor de voogd die door een ouder is benoemd: op het 

tijdstip waarop hij zich na het overlijden van deze ouder 
bereid verklaart de voogdij te aanvaarden; 

c. voor de voogd die door de rechter is benoemd: op de 
dag, waarop de beslissing die de benoeming inhoudt, in 
kracht van gewijsde is gegaan, of — zo deze uitvoer-
baar bij voorraad is verklaard — daags nadat de griffier 
de voogd van zijn benoeming mededeling heeft gedaan. 

2. De regel, vermeld onder c, lijdt de volgende uitzonde-
ringen: 

1°. de voogdij van de tot voogdes benoemde gehuwde vrouw 
begint niet, voordat zij zich bereid verklaard heeft die 
te aanvaarden; 

2°. de voogdij van de na de gerechtelijke ontbinding van 
het huwelijk benoemde voogd, wiens benoeming bij 
voorraad uitvoerbaar is verklaard, begint nochtans niet, 
voordat het vonnis van ontbinding bij de burgerlijke 
stand is ingeschreven. 

Artikel 3. 1. De voogdij eindigt op de dag, waarop in 
kracht van gewijsde is gegaan de beschikking waarbij: 

a. de voogd is ontslagen, ontzet of ontheven; 
b. het gezag over de onder zijn voogdij staande minder-

jarige aan een of beide ouders is opgedragen; of 
c. de voogdij over het minderjarige kind van de voogd aan 

de andere ouder is opgedragen. 
2. Is een beschikking als in het eerste lid bedoeld, uitvoer-

baar verklaard bij voorraad, dan eindigt de voogdij daags 
nadat de griffier de voogd van de beschikking mededeling 
heeft gedaan. 

Artikel 4. De voogd wiens voogdij ingevolge een der be-
palingen van artikel 2 van deze afdeling is begonnen, is ver-
plicht deze uit te oefenen, ook al mocht hij zich op een der 
in artikel 1.15.7.1 genoemde gronden van deze voogdij kunnen 
verschonen. 

Artikel 5. 1. De voogd die in gebreke blijft zijn voogdij 
uit te oefenen, wordt op zijn kosten vervangen door een 
bewindvoerder, te benoemen door de kantonrechter, en wel 
op verzoek van de toeziende voogd, blocd- of aanverwanten 
van de minderjarige, de raad voor de kinderbescherming, 
schuldeisers of andere belanghebbenden, of ambtshalve. 

2. De voogd is voor de verrichtingen van de bewindvoer-
der aansprakelijk, onverminderd zijn verhaal op deze. 

AFDELING 2 

Voogdij van de vader of de moeder 
Artikel 1. 1. Na de dood van een der ouders is de over-

levende ouder van rechtswege voogd over hun wettige kinderen. 
2. Deze regel lijdt uitzondering, wanneer en voor zover de 

overlevende ouder op het tijdstip van het overlijden van de 
andere ouder over deze kinderen geen gezag uitoefent. 

Artikel 2. 1. Indien de vrouw na het overlijden van haar 
man verklaart zwanger te zijn, benoemt de kantonrechter een 
curator over de ongeboren vrucht. Op deze benoeming is 
artikel 1.15.4.5 van toepassing. 

2. De curator is verplicht alle maatregelen te nemen, die 
tot het behoud en beheer van de goederen nodig zijn. 

3. Wanneer het kind levend geboren wordt, is de curator 
van rechtswege de toeziende voogd, tenzij de overige kinderen 
reeds een andere toeziende voogd hebben. 

Artikel 3. 1. Wanneer diegene der ouders, die na de ge-
rechtelijke ontbinding van hun huwelijk of na scheiding van 
tafel en bed het gezag over een of meer hunner wettige kinderen 
uitoefent, overlijdt, voorziet — indien de andere ouder nog 
in leven is — de rechtbank in de voogdij over deze kinderen; 
zo nodig voorziet zij tevens in de toeziende voogdij. 

2. De rechtbank doet dit op verzoek van de raad voor de 
kindei bescherming, de toeziende voogd, de overlevende ouder, 
of ambtshalve. 

3. De overlevende ouder die tot de voogdij bevoegd is, kan 
de rechtbank verzoeken met de voogdij te worden belast. Dit 
verzoek wordt slechts' afgewezen, indien gegronde vrees bestaat 
dat bij inwilliging de belangen van de kinderen zouden worden 
verwaarloosd. 

4. De bepaling van het voorgaande lid is mede van toe-
passing, indien de overleden ouder een voogd had benoemd. 

Artikel 4. 1. Indien een ander dan de overlevende ouder 
tot voogd is benoemd, kan de rechtbank deze beslissing te 
allen tijde in dier voege wijzigen, dat zij deze ouder, mits hij 
daartoe bevoegd is, alsnog met de voogdij belast. 

2. Zij gaat hiertoe slechts over op verzoek van de over-
levende ouder, en niet dan op grond van omstandigheden, 
waarmede de rechter bij het geven van de beslissing waarvan 
wijziging wordt verzocht, geen rekening heeft kunnen houden. 

3. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing, indien 
inmiddels een door de andere ouder benoemde voogd is op-
getreden. 

Artikel 5. 1. Over een natuurlijk kind is de moeder van 
rechtswege voogdes, tenzij zij bij haar bevalling onbevoegd tot 
de voogdij was. 

2. De moeder van een natuurlijk kind, die ten tijde van 
haar bevalling onbevoegd was tot de voogdij over het kind, 
verkrijgt deze voogdij van rechtswege, indien deze openstaat 
op het tijdstip waarop zij daartoe bevoegd wordt. 

3. Indien op bedoeld tijdstip de voogdij niet openstaat, kan 
de tot de voogdij bevoegde moeder de kantonrechter verzoeken 
haar tot voogdes te benoemen. 

4. Wanneer de vader voogd over het kind is, wordt dit ver-
zoek slechts ingewilligd, indien de kantonrechter dit in het 
belang van het kind wenselijk oordeelt. 

5. Wanneer een derde voogd is, wordt het verzoek slechts 
afgewezen, indien gegronde vrees bestaat dat bij inwilliging de 
belangen van het kind zouden worden verwaarloosd. 

Artikel 7. 1. De tot de voogdij bevoegde vader, die zijn na-
tuurlijk kind heeft erkend, kan de kantonrechter verzoeken hem 
tot voogd te benoemen. 

2. Wanneer de voogdij openstaat of een derde daarmede 
belast is, wordt het verzoek slechts afgewezen, indien gegronde 
vrees bestaat dat bij inwilliging de belangen van het kind zou-
den worden verwaarloosd. 

3. Wanneer de moeder voogdes over het kind is, wordt het 
verzoek slechts ingewilligd, indien de kantonrechter dit in het 
belang van het kind wenselijk oordeelt. 

Artikel 8. Indien de voogdij over een natuurlijk kind open-
valt, kan zowel de vader die het kind erkend heeft, als de 
moeder — voor zover zij bevoegd tot de voogdij zijn — de 
rechter verzoeken daarmede te worden belast. 
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Artikel 9. 1. Een verzoek als in het voorgaand artikel be-
doeld, wordt slechts afgewezen, indien gegronde vrees bestaat 
dat bij inwilliging de belangen van het kind zouden worden 
verwaarloosd. 

2. Hebben beide ouders een zodanig verzoek ingediend, dan 
willigt de rechter het verzoek in van degene, wiens voogdij hij 
het meeste in het belang van het kind oordeelt. 

3. Indien, voordat.over het verzoek van een ouder is beslist, 
de andere ouder van rechtswege voogd over het kind wordt, 
willigt de rechter het verzoek slechts in, indien hij dit in het be-
lang van het kind wenselijk oordeelt. 

Artikel 10. I. De beslissing, waarbij ingevolge een bepaling 
van deze afdeling de voogdij over een natuurlijk kind aan zijn 
vader of moeder is opgedragen, ontnomen of geweigerd, kan 
door de rechter worden gewijzigd. 

2. Hij doet dit slechts op verzoek van een der ouders, en 
niet dan op grond van omstandigheden, waarmede de rechter 
bij het geven van de beslissing waarvan wijziging wordt ver-
zocht, geen rekening heeft kunnen houden. 

AFDELING 3 

Voogdij door een der ouders opgedragen 

Artikel 1. 1. Voor zover een ouder het gezag over zijn kin-
deren uitoefent, kan hij bij uiterste wil of bij uitsluitend hier-
toe verleden notariële akte bepalen, wie na zijn dood de 
voogdij over deze kinderen zal uitoefenen. 

2. Hij kan geen rechtspersoon als voogd aanwijzen. 
3. Hebben beide ouders van deze bevoegdheid gebruik ge-

maakt, en sterven zij beiden op dezelfde dag, zonder dat men 
kan weten wie het eerst overleden is, dan heeft de door de 
vader gemaakte beschikking gevolg. 

Artikel 2. De door de ouder getroffen regeling heeft geen 
gevolg of vervalt: 

a. indien na zijn overlijden de andere ouder van rechtswege 
of krachtens rechterlijke beschikking voogd over zijn 
kinderen wordt; 

b. indien en voor zover hij op het tijdstip van zijn over-
lijden het gezag over zijn kinderen niet meer uitoefende. 

Artikel 3 . De door de overleden ouder benoemde voogd 
wordt door de kantonrechter ontslagen, indien de overlevende 
ouder die tot de voogdij bevoegd is geworden, de kantonrech-
ter verzoekt met de voogdij te worden belast en de kanton-
rechter overtuigd is dat de kinderen aan de ouder mogen 
worden toevertrouwd. 

AFDELING 4 

Voogdij door de rechter opgedragen 

Artikel 1. De kantonrechter benoemt een voogd over alle 
minderjarigen, die niet onder ouderlijke macht staan en in wier 
voogdij niet op wettige wijze is voorzien, tenzij deze benoeming 
aan de rechtbank is opgedragen. 

Artikel 2. 1. Is voorziening nodig in afwachting van het 
begin der voogdij overeenkomstig artikel 1.15.1.2, dan be-
noemt de kantonrechter een voogd voor de duur van deze 
omstandigheden. 

2. Zodra bedoelde omstandigheden zijn vervallen, wordt 
deze voogd op verzoek van hem die hij vervangt, door de kan-
tonrechter ontslagen. 

Artikel 3. 1. De kantonrechter benoemt insgelijks een 
voogd, wanneer voorziening nodig is wegens: 

a. tijdelijke onmogelijkheid, waarin een ouder of voogd 
zich bevindt, zijn gezag uit te oefenen; of 

b. onbekendheid van bestaan of verblijfplaats van de ouder 
of voogd. 

2. Zodra bedoelde omstandigheden zijn vervallen, wordt 
deze voogd op eigen verzoek of op verzoek van hem die hij 
vervangt, door de kantonrechter ontslagen, tenzij gegronde 
vrees bestaat dat bij inwilliging de belangen van de kinderen 
zouden worden verwaarloosd. 

Artikel 4. Gedurende de in de beide voorgaande artikelen 
bedoelde voogdij is de uitoefening van de ouderlijke macht of 
van de voogdij geschorst. 

Artikel 5. De kantonrechter benoemt de voogd op verzoek 
van bloed- of aanverwanten van de minderjarige, de raad voor 
de kinderbescherming, schuldeisers of andere belanghebben-
den, of ambtshalve. 

Artikel 6. 1. De voogd moet de eed afleggen, dat hij zijn 
plicht als voogd deugdelijk en getrouw zal vervullen; deze eed 
legt hij af, hetzij bij gelegenheid van zijn benoeming in handen 
van de rechter die deze gedaan heeft, hetzij onverwijld na de 
aanvang van de voogdij in handen van de kantonrechter. 

2. De ouder-voogd, alsook de rechtspersoon waaraan de 
voogdij is opgedragen, zijn van eedsaflegging vrijgesteld. 

Artikel 7. 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft 
de kantonrechter onverwijld kennis: 

a. van het overlijden van ieder die minderjarige kinderen 
achterlaat; 

b. van de aangifte van de geboorte van ieder onwettig kind, 
waarover de moeder niet van rechtswege voogdes is. 

2. De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft de raad 
voor de kinderbescherming onverwijld kennis: 

a. van het overlijden van ieder, die minderjarige kinderen 
nalaat, tenzij van rechtswege in de voogdij over deze 
kinderen is voorzien; 

b. van de aangifte van de geboorte van ieder kind, geboren 
binnen 306 dagen nadat het huwelijk van zijn moeder is 
ontbonden, en van ieder onwettig kind; 

c. van iedere door hem gedane inschrijving of aantekening 
van de erkenning van een kind; 

d. van ieder huwelijk waarbij, naar hem blijkt, een kind is 
gewettigd, en van iedere door hem gedane inschrijving 
van brieven van wettiging; 

e. van iedere door hem gedane inschrijving van een erken-
ning of ontkenning van een staat of een ontkenning van 
wettigheid. 

3. Indien het huwelijk van de overledene die minderjarige 
kinderen nalaat, gerechtelijk was ontbonden, of de overledene 
van tafel en bed gescheiden was, bericht de ambtenaar van 
de burgerlijke stand — zo de andere ouder nog leeft — deze 
omstandigheden tevens aan de raad voor de kinderbescher-
ming en aan de kantonrechter; deze zendt alsdan de door hem 
ontvangen kennisgeving door aan de rechtbank, die over de 
vordering tot ontbinding van het huwelijk of tot scheiding van 
tafel en bed heeft beslist. 

AFDELING 5 

Voogdij van rechtspersonen 

Artikel 1. 1. De rechter kan — mits op haar verzoek of na 
haar bereidverklaring — de voogdij opdragen aan een in 
Nederland gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende vereni-
ging, stichting of instelling van weldadigheid, wier statuten, 
stichtingsbrieven of reglementen duurzame verzorging van min-
detjarigen voorschrijven, en die blijkens schriftelijke door de 
Regering aanvaarde verklaring van het bestuur zich onder-
werpt aan van Rijkswege gestelde voorwaarden. 
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2. De rechter die de voogdij aan een rechtspersoon op-
draagt, let hierbij op de godsdienstige gezindheid van de 
minderjarige en van het gezin, waartoe deze behoort. 

Artikel 2. 1. Voor zover de wei niet anders bepaalt, heeft 
de met voogdij belaste rechtspersoon dezelfde bevoegdheden 
en verplichtingen als andere voogden. 

2. De uitoefening van de voogdij geschiedt door het be-
stuur. Dit kan een of meer van zijn leden schriftelijk machti-
gen tot de uitoefening van de voogdij over de minderjarigen 
die in de machtiging zijn genoemd. 

Artikel 3. 1. Met de rechtspersoon zijn de bestuurders 
hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor iedere schade, 
die te wijten is aan een niet-behoorlijke uitoefening van de 
voogdij. 

2. Iedere bestuurder zal zich echter van zijn aansprakelijk-
heid kunnen bevrijden door te bewijzen, dat hij geen schuld 
heeft aan de schade. 

3. Indien het bestuur overeenkomstig het tweede lid van 
het vorige artikel een of meer van zijn leden in het bijzonder 
tot de uitoefening van de voogdij gemachtigd heeft, wordt 
vermoed, dat de schade uitsluitend aan de schuld van deze 
leden te wijten is. 

Artikel 4. 1. De rechtspersoon, die haar toevertrouwde 
minderjarigen in pleeggezinnen of inrichtingen doet opnemen, 
houdt de raad voor de kinderbescherming binnen wiens gebied 
deze minderjarigen verblijven, alsook de raad voor de kinder-
bescherming binnen wiens gebied zij vóór hun laatste over-
plaatsing hebben verbleven, schriftelijk op de hoogte van de 
plaatsen waar zij zich bevinden. 

2. Aan de toeziende voogd wordt desverlangd gelegenheid 
gegeven, de minderjarige over wie hij de toeziende voogdij uit-
oefent, eenmaal per maand bezoeken. 

3. De pleeggezinnen en inrichtingen, waar met voogdij be-
laste rechtspersonen minderjarigen geplaatst hebben, worden 
door iedere raad voor de kinderbescherming in zijn gebied be-
zocht, zo vaak hij dit ter beoordeling van de toestand der 
minderjarigen dienstig acht. 

Artikel 5. 1. Zonder toestemming van de kantonrechter 
mag een rechtspersoon een haar toevertrouwde minderjarige 
niet buiten Nederland plaatsen. 

2. De kantonrechter verleent deze toestemming slechts, 
indien hij de plaatsing voor de minderjarige wenselijk acht. 

AFDELING 6 

Toeziende voogdij 

Artikel 1. 1. In elke voogdij benoemt de rechter — tenzij 
anders is bepaald, de kantonrechter — een toeziende voogd. 

2. Tot toeziende voogd zijn ook rechtspersonen benoem-
baar. 

Artikel 2. 1. De voogd die van rechtswege optreedt of door 
een ouder is benoemd, is verplicht dadelijk na de aanvang 
van zijn voogdij een toeziende voogd te doen benoemen. 

2. Verzuim van deze verplichting kan aanleiding geven tot 
de ontzetting van de voogd overeenkomstig artikel 1.15.10.1, 
onverminderd zijn gehoudenheid tot schadevergoeding. 

Artikel 3. De rechter die een voogd benoemt, gaat, indien 
de toeziende voogdij openstaat, zo mogelijk bij dezelfde be-
schikking tot de vervulling daarvan over. 

Artikel 4. 1. De toeziende voogdij begint op de dag, 
waarop de beslissing waarbij de toeziende voogd is benoemd, 
in kracht van gewijsde is gegaan, of — zo deze beslissing uit-
voerbaar bij voorraad is verklaard — daags nadat de griffier 
hem van zijn benoeming mededeling heeft gedaan. 

2. Deze regel lijdt de volgende uitzonderingen: 
a. de toeziende voogdij van de tot toeziende voogdes be-

noemde gehuwde vrouw begint niet, voordat zij zich 
heeft bereid verklaard deze te aanvaarden; 

b. de toeziende voogdij van de na de gerechtelijke ont-
binding van het huwelijk benoemde toeziende voogd, 
wiens benoeming uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, 
begint nochtans niet, voordat het vonnis van ontbinding 
bij de burgerlijke stand is ingeschreven. 

Artikel 5. De toeziende voogd, wiens toeziende voogdij 
ingevolge een der bepalingen van het vorige artikel is begon-
nen, is verplicht deze uit te oefenen, ook al mocht hij zich op 
een der in artikel 1.15.7.1 genoemde gronden van deze toe-
ziende voogdij kunnen verschonen. 

Artikel 6. De toeziende voogd moet de eed afleggen, dat 
hij zijn plicht als toeziend voogd deugdelijk en getrouw zal 
vervullen; deze eed legt hij af, hetzij bij gelegenheid van zijn 
benoeming in handen van de rechter die deze gedaan heeft, 
hetzij onverwijld na de aanvang van de toeziende voogdij in 
handen van de kantonrechter. 

Artikel 7. De toeziende voogd neemt de belangen van de 
minderjarige waar, wanneer deze met die van de voogd in 
strijd zijn. 

Artikel 8. Hij zorgt, dat de voogd in alle nalatenschappen 
die de minderjarige opkomen, een boedelbeschrijving opmaakt. 

Artikel 9. 1. Bij blijvende of tijdelijke ontstentenis van de 
voogd doet de toeziende voogd in de voogdij voorzien. 

2. In afwachting van bedoelde voorziening verricht de 
toeziende voogd zelf alle daden van voogdij, die geen uitstel 
kunnen lijden. 

Artikel 10. De toeziende voogd die zijn verplichtingen niet 
nakomt, moet de minderjarige de hem hierdoor berokkende 
schade vergoeden. 

Artikel 11. Indien de toeziende voogd in gebreke blijft de 
toeziende voogdij uit te oefenen, belast de kantonrechter op 
diens kosten een andere persoon met de waarneming daarvan. 
Desondanks blijft de toeziende voogd jegens de minderjarige 
aansprakelijk, onverminderd zijn verhaal op zijn plaatsver-
vanger. 

Artikel 12. 1. Bij ontstentenis van de toeziende voogd 
doet de voogd hem onverwijld vervangen; verzuim van deze 
verplichting kan aanleiding geven tot ontzetting van de voogd, 
overeenkomstig artikel 1.15.10.1, onverminderd zijn gehou-
denheid tot schadevergoeding. 

2. Indien voorziening nodig is in afwachting van het begin 
der toeziende voogdij overeenkomstig artikel 4 van deze af-
deling, zomede in de gevallen, overeenkomende met die welke 
in artikel 1.15.4.3 omschreven zijn, is deze vervanging van 
de toeziende voogd van tijdelijke aard. Het tweede lid van 
artikel 1.15.4.2, onderscheidenlijk van artikel 1.15.4.3, is als-
dan van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 13. 1. De toeziende voogdij eindigt op de dag, 
waarop in kracht van gewijsde is gegaan de beschikking waar-
bij: 

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 verklaard, 

dan eindigt de toeziende voogdij daags nadat de griffier de 
toeziende voogd van de beschikking mededeling heeft gedaan. 
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AFDELING 7 

Verschoning en ontslag van de voogdij en 
toeziende voogdij 

Artikel 1. 1. Onverminderd het bepaalde bij de artikelen 
1.15.1.4 en 1.15.6.5 kan de door de rechter benoemde voogd 
of toeziende voogd zich van de voogdij of toeziende voogdij 
verschonen, indien hij: 

a. aantoont, dat hij geestelijk of lichamelijk ongeschikt is 
deze waar te nemen; 

b. de zestigjarige leeftijd heeft bereikt; 
e. kinderloos is en reeds met twee voogdijen, curatelen, toe-

ziende voogdijen of toeziende curatelen belast is; 
d. een of meer wettige kinderen heeft en reeds met een 

voogdij, curatele, toeziende voogdij of toeziende curatele 
belast is; 

e. op de dag van zijn benoeming vijf wettige kinderen in 
leven heeft; 

ƒ. de minderjarige niet als bloed- of aanverwant bestaat, 
terwijl in Nederland een bloed- of aanverwant woont, 
die de voogdij of toeziende voogdij kan uitoefenen. 

2. Het in het eerste lid omschreven verschoningsrecht komt 
niet toe aan de tot voogdes of toeziende voogdes benoemde 
gehuwde vrouw. 

Artikel 2. Het recht zich van een voogdij of toeziende 
voogdij te verschonen, vervalt door verloop van een maand, 
of indien de benoemde zich buiten Nederland bevindt, van 
twee maanden na de aanvang daarvan. 

Artikel 3. 1. Behoudens het bepaalde bij het volgend arti-
kel, kan iedere voogd of toeziende voogd zich van zijn be-
diening doen ontslaan, indien: 

a. hij aantoont, dat hij tengevolge van een sedert de aan-
vang van zijn bediening opgekomen geestelijk of licha-
melijk gebrek niet meer in staat is deze waar te nemen; 

b. hij de vijfenzestigjarige leeftijd bereikt heeft; 
c. een daartoe bevoegd persoon zich schriftelijk heeft be-

reid verklaard de voogdij of toeziende voogdij over te 
nemen, en de kantonrechter deze overneming in het 
belang van de minderjarigen acht. 

2. De vrouw die ongehuwd is en met een voogdij of toe-
ziende voogdij is belast, kan zich daarvan doen ontslaan nadat 
zij in het huwelijk is getreden. 

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

Artikel 4. Op geen der in deze afdeling genoemde gronden 
kunnen de vader en de moeder zich van de voogdij over hun 
kinderen verschonen, of daarvan worden ontslagen. 

AFDELING 8 

Onbevoegdheid tot de voogdij en toeziende voogdij 
Artikel 1. 1. Onbevoegd tot iedere voogdij en toeziende 

voogdij zijn minderjarigen, onder curatele gestelden, en zij wier 
geestvermogens zodanig zijn gestoord, dat zij in de onmogelijk-
heid verkeren de voogdij of de toeziende voogdij uit te oefenen, 
tenzij deze stoornis van tijdelijke aard is. 

2. Wanneer een voogd of toeziende voogd op een der boven-
genoemde gronden onbevoegd is tot de voogdij of toeziende 
voogdij, ontslaat de kantonrechter hem en vervangt hem door 
een andere voogd of toeziende voogd. 

3. Hij doet dit op verzoek van de toeziende voogd of de 
voogd, blced- of aanverwanten van de minderjarige, de raad 
voor de kinderbescherming, schuldeisers of andere belang-
hebbenden, of ambtshalve. 

4. Wanneer de grond van zijn onbevoegdheid is vervallen, 
kan de ontslagen ouder-voogd of ouder-toeziende voogd, op 
zijn verzoek, in plaats van degene die hem vervangt, wederom 
met de voogdij of toeziende voogdij worden belast, indien de 
kantonrechter overtuigd is dat het kind wederom aan de ouder 
mag worden toevertrouwd. 

Artikel 2. Zij die van het gezag — daaronder begrepen de 
toeziende voogdij — over zekere minderjarigen zijn ontheven 
of ontzet, zijn onbevoegd tot de voogdij en toeziende voogdij 
over deze minderjarigen, behoudens nochtans het bepaalde bij 
de artikelen 1.14.4.12" en 1.15.10.9. 

AFDELING 9 

Ondertoezichtstelling van onder voogdij staande 
minderjarigen 

Artikel 1. 1. Kinderen die onder voogdij staan van natuur-
lijke personen, kunnen onder toezicht worden gesteld. 

2. Op deze ondertoezichtstelling zijn de bepalingen der 
artikelen 1.14.3.1—10 en 12 van overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande nochtans, dat deze ondertoezichtstelling 
ook door de voogd of de toeziende voogd kan worden verzocht. 

3. Indien een of beide ouders in leven zijn, komen de kosten 
bedoeld in artikel 1.14.3.11 te hunnen laste. 

4. Voor zover de ouders onvermogend zijn, of indien zij 
beiden zijn overleden, komen bedoelde kosten ten laste van 
de minderjarige. Voor zover ook deze laatste onvermogend is, 
blijven zij ten laste van de Staat. 

AFDELING 10 

Ontzetting en ontheffing van voogdij en ontzetting 
van toeziende voogdij 

Artikel 1. 1. Indien de rechtbank dit in het belang van 
die minderjarigen noodzakelijk oordeelt, kan zij een voogd of 
toeziende voogd ten aanzien van een of meer tot een zelfde 
voogdij behorende minderjarigen ontzetten op grond van: 

a. slecht levensgedrag; 
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; 

c. de omstandigheid, dat hij op een der beide voorgaande 
gronden van een andere voogdij of toeziende voogdij 
— of op overeenkomstige gronden van de ouderlijke 
macht — is ontzet; 

d. de omstandigheid, dat hij in staat van faillissement ver-
keert; 

e. de omstandigheid, dat hij in persoon, of dat zijn vader, 
moeder, echtgenoot of kind met de minderjarige een 
proces voert, waarbij diens staat of een aanmerkelijk 
gedeelte van diens vermogen betrokken is; 

ƒ. onherroepelijke veroordeling: 
1°. wegens opzettelijke deelneming aan enig misdrijf 

met een onder zijn gezag staande minderjarige; 
2°. wegens het plegen tegen de minderjarige van een 

der misdrijven, omschreven in de titels XIII—XV 
en XVIII—XX van het tweede boek van het Wet-
boek van Strafrecht; 

3°. tot een vrijheidsstraf van twee jaar of langer; 
?. het in ernstige mate veronachtzamen van de aanwijzingen 

van de gezinsvoogd of belemmering van een krachtens 
het bepaalde in de artikelen 1.14.3.9 en 1.14.3.10 be-
volen opneming; 
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h. het bestaan van gegronde vrees voor verwaarlozing van 
de belangen van een onder zijn gezag staande minder-
jarige, doordat hij de minderjarige terugeist of terug-
neemt van anderen, die diens verzorging en opvoeding 
op zich hebben genomen. 

2. Onder misdrijf worden in dit artikel begrepen mede-
plichtigheid aan en poging tot misdrijf. 

Artikel 2. 1. De ouder-voogd kan noch op grond van 
de omstandigheid dat hij niet in staat is tot een behoorlijke uit-
oefening van zijn voogdij, noch op de in het eerste lid van het 
vorige artikel onder d en e genoemde gronden worden ontzet. 

2. Ontzetting van een met voogdij belaste rechtspersoon 
kan slechts op de in het eerste lid van het vorige artikel onder 
b—e genoemde gronden geschieden. Haar ontzetting kan echter 
bovendien plaats hebben, indien zij nalaat de raad voor de 
kinderbescherming overeenkomstig artikel 1.15.5.4 op de hoog-
te te houden van de plaatsen, waar de haar toevertrouwde 
minderjarigen zich bevinden, ofwel indien zij het door de raad 
voor de kinderbescherming uit te oefenen toezicht of het 
maandelijks bezoek van de toeziende voogd belemmert of ver-
hindert. 

Artikel 3. 1. Ontzetting van de voogdij of toeziende voogdij 
kan slechts worden uitgesproken op verzoek van de toeziende 
voogd of de voogd, een der bloed- of aanverwanten van de 
minderjarige tot en met de vierde graad, de raad voor de kinder-
bescherming, of op vordering van het openbaar ministerie. 

2. In het geval, bedoeld bij het eerste lid van artikel 1 
onder h van deze afdeling, kan de ontzetting bovendien ver-
zocht worden door hem, die de verzorging en opvoeding van 
de minderjarige op zich heeft genomen. 

3. In het geval, bedoeld bij artikel 1.15.12.27 kan de recht-
bank de ontzetting uitspreken, ook al had de raad voor de 
kinderbescherming deze niet verzocht. 

Artikel 3a. 1. De rechtbank kan — mits het belang van de 
kinderen zich daartegen niet verzet — een ouder-voogd van de , 
voogdij over een of meer zijner kinderen ontheffen, op grond 
dat hij ongeschikt of onmachtig is zijn plicht tot verzorging 
en opvoeding te vervullen. 

2. Op deze ontheffing zijn de bepalingen der artikelen 
1.14.4.2 en 3 lid 1 en lid 2, onder a, van overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel 4. 1. Indien de rechtbank dit in het belang van de 
kinderen noodzakelijk acht, kan zij een voogd of toeziende 
voogd, wiens ontzetting verzocht of gevorderd is, hangende 
haar onderzoek geheel of gedeeltelijk in de uitoefeping van 
zijn voogdij of toeziende voogdij over een of meer der min-
derjarigen schorsen. Gelijke bevoegdheid komt haar toe ten 
opzichte van een ouder-voogd, wiens ontheffing verzocht of 
gevorderd is, in het geval bedoeld bij artikel 1.14.4.3 tweede 
lid onder a. 

2. Bij schorsing van de voogd vertrouwt de rechtbank de 
minderjarigen voorlopig toe aan de raad voor de kinderbescher-
ming, waarbij zij deze laatste ten aanzien van persoon en ver-
mogen der minderjarigen zodanige bevoegdheden verleent, als 
zij geschikt zal achten. 

3. De in dit artikel bedoelde beschikkingen blijven van 
kracht, totdat de uitspraak omtrent de ontzetting of de ont-
heffing in kracht van gewijsde is gegaan. De rechtbank kan 
zodanige beschikking evenwel met ingang van een vroeger tijd-
stip herroepen. 

Artikel 5. Op grond van feiten, die tot ontzetting van de 
voogdij kunnen leiden, kan de officier van justitie, indien hij 
dit in het belang van de minderjarigen noodzakelijk acht, hen 
aan de macht van de voogd onttrekken en voorlopig aan de 
raad voor de kinderbescherming toevertrouwen. Gelijke be-
voegdheid komt hem toe op grond van feiten, die tot ontheffing 
van de voogdij kunnen leiden, in het geval bedoeld bij artikel 

1.14.4.3 tweede lid onder a. De bepalingen van de laatste drie 
leden van artikel 1.14.4.7 zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 6. 1. Op de kosten die de raad voor de kinder-
bescherming ten behoeve van de hem toevertrouwde minder-
jarigen maakt, is indien een of beide ouders in leven zijn, 
artikel 1.14.4.8 van overeenkomstige toepassing. 

2. Zijn beide ouders overleden, dan komen bedoelde kosten 
ten laste van de minderjarige. Voor zover deze onvermogend 
is, blijven de kosten ten laste van de Staat met inachtneming 
van de regelen dienaangaande bij algemene maatregel van be-
stuur te stellen. 

Artikel 8. 1. Indien de rechtbank de ontzetting of onthef-
fing uitspreekt, voorziet zij tevens in de voogdij of toeziende 
voogdij, of zo nodig in beide. 

2. Ieder die tot uitoefening van de voogdij of toeziende 
voogdij bevoegd is, kan tijdens het onderzoek schriftelijk aan 
de rechtbank verzoeken daarmede te worden belast. 

3. Ingeval van ontzetting of ontheffing van een ouder, die 
na de gerechtelijke ontbinding van zijn huwelijk de voogdij 
uitoefent, kan de andere ouder — mits hij tot de voogdij be-
voegd is — te allen tijde verzoeken met de uitoefening hiervan 
te worden belast. Dit verzoek wordt slechts afgewezen, indien 
gegronde vrees bestaat, dat bij inwilliging de belangen van de 
kinderen zouden worden verwaarloosd. 

4. De rechtbank die het bij het derde lid bedoelde verzoek 
heeft afgewezen, kan deze beschikking steeds wijzigen. Zij doet 
dit echter slechts op verzoek van laatstbedoelde ouder, en niet 
dan op grond van omstandigheden, waarmede de rechter bij het 
geven van de beschikking waarvan wijziging wordt verzocht, 
geen rekening heeft kunnen houden. 

Artikel 9. De ontzette of ontheven ouder-voogd alsmede 
de ontzette ouder-toeziende voogd kan op de voet van de 
artikelen 1.14.4.12 en 13 met het gezag over zijn kind —Jaar -
onder begrepen de toeziende voogdij — worden bekleed. 

AFDELING 11 

Het toezicht van de voogd over de persoon van de minderjarige 

Artikel 1. 1. De voogd draagt zorg, dat de minderjarige 
overeenkomstig diens vermogen wordt verzorgd en opgevoed. 

2. De minderjarige is zijn voogd eerbied verschuldigd. 
3. Artikel 1.14.1.1 geldt ook voor de ouder-voogd. 

AFDELING 12 

Het bewind van de voogd 
Artikel 1. 1. De voogd vertegenwoordigt de minderjarige In 

burgerlijke handelingen. 
2. De voogd moet het bewind over het vermogen van de 

minderjarige als een goed voogd voeren. Bij slecht bewind 
is hij voor de daardoor veroorzaakte schade aansprakelijk. 

3. Indien goederen die de minderjarige geschonken of ver-
maakt zijn, onder bewind zijn gesteld, is de voogd bevoegd van 
de bewindvoerder rekening en verantwoording te vorderen. 
Vervalt dit bewind, dan komen de goederen onder het bewind 
van de voogd. 

Artikel 2. 1. De voogd zorgt, dat bij de aanvang van zijn 
voogdij het vermogen van de minderjarige onverwijld in het 
bijzijn van de toeziende voogd wordt geïnventariseerd. 

2. Binnen acht weken na de aanvang van zijn voogdij levert 
de voogd de boedelbeschrijving of een afschrift daarvan in, 
ter griffie van de rechtbank van zijn woonplaats. Onder 
boedelbeschrijving wordt mede verstaan de verklaring van 
de voogd, dat de minderjarige geen vermogen bezit. 
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3. De boedelrechter doet binnen tien dagen na de inlevering 
van de boedelbeschrijving de voogd oproepen. Bij diens ver-
schijning doet de boedelrechter de voogd — voor zover uit 
de boedelbeschrijving niet blijkt, dat deze dit reeds gedaan heeft 
— de deugdelijkheid daarvan onder ede bevestigen; voorts be-
paalt hij, hoe de penningen van de minderjarige bewaard zullen 
worden, terwijl hij tevens kan bevelen, dat de effecten aan toon-
der van de minderjarige bij de Nederlandsche Bank in bewaring 
worden gegeven. 

4. De ingeleverde boedelbeschrijving is vrij van zegel. 

Artikel 3. 1. Indien geen boedelbeschrijving is ingeleverd, 
doet de boedclrechter binnen tien dagen nadat de in het tweede 
lid van het vorige artikel gestelde termijn is verstreken, de voogd 
en de toeziende voogd ten verhore oproepen. 

2. Na verhoor van de voogd en tenzij deze hierbij schrifte-
lijk en onder ede verklaard heeft dat de minderjarige geen ver-
mogen bezit, bepaalt de boedelrechter een nadere termijn, bin-
nen welke de boedelbeschrijving alsnog kan worden ingeleverd 

Artikel 4. 1. In de boedelbeschrijving moet de voogd op-
geven wat hij van de minderjarige heeft te vorderen. Bij ge-
breke hiervan za! hij zijn vorderingsrecht niet voor diens. meer-
derjaiigheid kunnen uitoefenen. 

2. Zolang de voogd zijn vorderingsrecht niet kan uitoefe-
nen, loopt er geen verjaring tegen hem en draagt de hoofdsom 
van zijn vordering geen rente. 

Artikel 5. 1. De bepalingen van de drie vorige artikelen zijn 
van overeenkomstige toepassing, wanneer de minderjarige ge-
durende de voogdij door schenking, erfopvolging of makins 
vermogen krijgt. 

2. De ontvanger der successierechten, aan wie ambtshalve 
bekend is dat de minderjarige vermogen heeft verkregen, is ver-
plicht de boedelrechter van diens woonplaats hiervan te ver-
wittigen. 

Artikel 6. 1. De voogd kan. onverminderd zijn aansprake 
lijkheid voor de door zijn slecht bewind veroorzaakte schade, 
voor de minderjarige alle handelingen verrichten, die hij in 
diens belang noodzakelijk, nuttig of wenselijk acht, behoudens 
het bepaalde bij de volgende artikelen. 

2. Handelingen, door de voogd verricht in strijd met de 
artikelen 12 en 13 van deze afdeling, kunnen niet op grond 
daarvan nietig worden verklaard. 

Artikel 7. 1. De voogd kan zonder machtiging van de 
boedelrechter: 

a. geen schepen of goederen, die niet zijn roerende zaken 
of inschulden aan toonder, vervreemden of bezwaren; 

b. roerende zaken of inschulden aan toonder slechts ver-
vreemden door verkoop in het openbaar; 

c. geen voorrechten van de minderjarige op goederen van 
derden prijsgeven of verminderen; 

d. geen aan de minderjarige opgekomen erfenissen ver-
werpen; 

e. geen aan de minderjarige opgekomen makingen of schen-
kingen, waaraan lasten of voorwaarden zijn verbonden, 
aannemen of weigeren; 

ƒ. geen gelden ten laste van de minderjarige opnemen; 
g. over geen geschil, waarbij de minderjarige betrokken is, 

een dading aangaan, behalve in het geval van artikel 19 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

2. In de gevallen, bedoeld onder a en b, wordt geen mach-
tiging gevorderd, indien een verkoop geschiedt krachtens rech-
terlijk bevel. 

3. Zonder machtiging van de boedelrechter mag de voogd 
een boedel, waartoe de minderjarige gerechtigd is, niet onver-
deeld laten. 

Artikel 8. 1. De voogd kan geen goederen van de minder-
jarige kopen, huren of pachten, zonder dat de boedelrechter 
de te sluiten overeenkomst goedkeurt. 

2. Ingeval van openbare verkoop, verhuur of verpachting 
moet de goedkeuring binnen een maand daarna zijn aange-
vraagd. 

Artikel 9. 1. Voor zover te goeder trouw door hen die 
met de voogd hebben gehandeld, of door derden verkregen 
rechten hierdoor niet worden geschaad, kan de in strijd met 
artikel 7 lid 1 of artikel 8 van deze afdeling verrichte hande-
iing worden nietig verklaard op vordering of verweer van: 

a. de voogd of de toeziende voogd; 
b. de meerderjarig gewordene; 
c. de erfgenamen van de minderjarige. 
2. De vordering of het verweer wordt ongegrond verklaard, 

indien de handeling de minderjarige geen nadeel heeft berok-
kend. 

Artikel 10. 1. De voogd kan, zonder dat de boedelrechter 
de te sluiten overeenkomst goedkeurt, geen inschuld ten laste 
van de minderjarige, noch enig beperkt recht op diens goede-
ren van een derde verkrijgen. 

2. Ontbreekt deze goedkeuring, dan is de overeenkomst 
krachteloos. 

Artikel 11. 1. Zonder machtiging van de boedelrechter 
kan de voogd niet voor de minderjarige als eiser of als ver-
weerder in rechte optreden of tegen enige uitspraak opkomen. 

2. De voogd mag niet zonder machtiging van de boedel-
rechter in een tegen de minderjarige ingestelde eis of gedane 
uitspraak berusten. 

Artikel 12. Zonder machtiging van de boedelrechter mag 
de voogd de penningen van de minderjarige niet anders beleg-
gen dan: 

a. in onroerende zaken; 
b. in inschulden, verzekerd door eerste hypotheek op on-

roerende zaken of schepen, waarvan de waarde ten 
minste anderhalf maal zo groot is als de hoofdsom van de 
inschuld: 

e. in de waarden, genoemd in artikel 5 van de Beleggings-
wet; 

d. in inlcggingen bij de Rijkspostspaarbank op boekjes be-
stemd voor de belegging van gelden van minderjarigen. 

Artikel 13. Wanneer het vermogen van de minderjarige of 
een gedeelte daarvan in een onderneming van handel, land-
bouw of nijverheid is geplaatst, mag de voogd de zaken voor 
rekening, hetzij van de minderjarige alleen, hetzij van deze 
met anderen, niet voortzetten dan met machtiging van de 
boedclrechter. 

Artikel 14. De voogd kan een de minderjarige opgekomen 
erfenis niet anders aanvaarden dan onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving. 

Artikel 15. De voogd kan de boedelrechter machtiging 
vragen om zich op eigen verantwoordelijkheid, maar op kosten 
van de minderjarige, door een of meer bezoldigde bewindvoer-
ders in zijn bewind te laten bijstaan. 

Artikel 16. Een ingevolge de vorige artikelen vereiste mach-
tiging verleent de boedelrechter aan de voogd slechts, indien 
dit hem in het belang van de minderjarige noodzakelijk, nuttig 
of wenselijk blijkt te zijn. Hij kan aan de machtiging de voor-
waarden verbinden, die hij dienstig oordeelt. 

Artikel 17. Indien de kosten van een ten behoeve van een 
minderjarige bevolen maatregel bij rechterlijke beschikking te 
diens laste zijn gebracht, treedt — ingeval dientengevolge het 
vermogen van de minderjarige moet worden aangesproken — 
in de plaats van de bü artikel 7 van deze afdeling bedoelde 
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machtiging van de boedelrechter, diens aanwijzing van de 
goederen die verkocht of bezwaard zullen worden. 

Artikel 18. 1. De voogd doet jaarlijks ten overstaan van 
de boedelrechter van zijn woonplaats aan de toeziende voogd 
rekening van het door hem gevoerde bewind over het vermogen 
van de minderjarige. 

2. De boedelrechter kan — ook ambtshalve — de voogd 
van deze verplichting ontheffing verlenen, of hem toestaan 
eens in de twee of drie jaar te zijnen overstaan rekening te 
doen. 

3. Aan deze beschikking die de boedelrechter te allen tijde 
kan intrekken, kan hij de voorwaarden verbinden, die hij in 
het belang van de minderjarige wenselijk acht. 

4.. Een verplichting, als in de voorgaande leden bedoeld, 
rust op de ouder-voogd slechts, indien zij hem door de boedel-
rechter op verzoek van de toeziende voogd, of ambtshalve 
is opgelegd. 

5. De datum voor het doen van bovenbedoelde rekening 
wordt door de boedelrechter bepaald. 

6. Indien de boedelrechter heeft bepaald: 
a. welk bedrag jaarlijks voor de verzorging en opvoeding 

van de minderjarige mag worden besteed, of 
b. hoeveel de kosten van het bewind over diens vermogen 

jaarlijks mogen bedragen, 
behoeft de voogd de besteding van deze bedragen niet gespeci-
ficeerd te verantwoorden. 

7. Bij gelegenheid van het doen van bedoelde rekening 
kan de boedelrechter bevelen, dat de effecten aan toonder van 
de minderjarige bij de Nederlandsche Bank in bewaring wor-
den gegeven. 

Artikel 19. 1. De voogd mag alle noodzakelijke, betame-
lijke en behoorlijk gerechtvaardigde uitgaven in rekening 
brengen. 

2. Voor zichzelf mag hij geen loon berekenen, tenzij hem 
dit is toegekend bij de akte waarbij hij door een ouder be-
noemd is. 

Artikel 20. 1. Geschillen die tussen de voogd en de toe-
ziende voogd nopens het slot der rekening mochten rijzen, 
beslist de boedelrechter. 

2. Hij kan een of meer deskundigen benoemen, ten einde 
de overgelegde rekening te onderzoeken. 

3. De boedelrechter kan de kosten van dit onderzoek, in-
dien daardoor slecht bewind aan het licht is gekomen, geheel 
of ten dele ten laste van de voogd brengen. 

4. De voogd en de toeziende voogd ontvangen elk een af-
schrift van het door de deskundigen in te dienen schriftelijk 
bericht. 

Artikel 21. 1. De periodiek door de voogd gedane rekening 
of een eensluidend afschrift daarvan blijft berusten ter griffie 
van de rechtbank. 

2. De ingeleverde rekening is vrij van zegel. 

Artikel 22. De boedelrechter kan op verzoek van de toe-
ziende voogd of ambtshalve de schade vaststellen, die blijkens 
de rekening de minderjarige door slecht bewind van de voogd 
geleden heeft, en deze laatste tot vergoeding daarvan veroor-
delen. 

Artikel 23. 1. De boedelrechter kan te allen tijde bevelen, 
dat de voogd voor zijn bewind zekerheid stelt. Hij stelt het 
bedrag en de aard van de zekerheid vast. Inpandgeving van 
effecten aan toonder van de voogd geschiedt door hun inbe-
waargeving bij de Nederlandsche Bank. 

2. De boedelrechter bepaalt een redelijke termijn, binnen 
welke de voogd hem te zijnen genoegen moet aantonen, dat hij 
de van hem verlangde zekerheid gesteld heeft. 

3. De boedelrechter kan de voogd toestaan een gestelde 
zekerheid door een andere te vervangen. Indien het belang van 
de voogd het vervallen van een gestelde zekerheid volstrekt eist, 
kan de boedelrechter hem machtigen daarvan namens de min-
derjarige afstand te doen. 

Artikel 24. 1. De door de voogd gestelde zekerheid houdt 
op, zodra zijn rekening en verantwoording is goedgekeurd, of 
zodra de rechtsvorderingen die zijn bewind betreffen overeen-
komstig artikel 1.15.13.6 verjaard zijn. 

2. Alsdan worden op kosten van de minderjarige hypothe-
caire inschrijvingen doorgehaald en pandrechten op inschrijvin-
gen in de grootboeken der nationale schuld, of op inleggingen 
bij de Rijkspostspaarbank opgeheven. 

Artikel 25. Indien de voogd in gebreke blijft: 
a. gehoor te geven aan de oproeping van de boedelrechter, 

bedoeld in artikel 2 derde lid van deze afdeling; 
b. een boedelbeschrijving in te leveren; 
c. op de door de boedelrechter bepaalde datum zijn perio-

dieke rekening te doen; 
d. de effecten aan toonder van de minderjarige op diens 

naam te doen stellen, of op de door de boedelrechter 
voorgeschreven wijze te bewaren; 

e. de boedelrechter het bewijs te leveren, dat hij een van 
hem verlangde zekerheid gesteld heeft; 

f. de schadevergoeding te betalen, waartoe de boedel-
rechter hem ingevolge artikel 22 van deze afdeling ver-
oordeeld heeft, 

kan de boedelrechter de raad voor de kinderbescherming hier-
mede in kennis stellen. 

Artikel 26. Insgelijks kan de boedelrechter de raad voor de 
kinderbescherming ermede in kennis stellen, dat: 

a. de voogd in gevallen, waarin hij machtiging van de 
boedelrechter behoeft, zijn bewind eigenmachtig voert; 

b. hij zich in zijn bewind aan ontrouw, plichtsverzuim of 
misbruik van bevoegdheid blijkt te hebben schuldig ge-
maakt. 

Artikel 27. De raad voor de kinderbescherming, die van de 
boedelrechter zodanige mededeling ontvangt, onderwerpt, na 
onderzoek van de overige gedragingen van de voogd jegens de 
minderjarige, binnen zes weken na de dagtekening van die 
mededeling aan het oordeel van de rechtbank de vraag, of ont-
zetting van de voogd op grond van artikel 1.15.10.1 eerste lid 
onder b moet volgen. 

Artikel 28. Indien de toeziende voogd in gebreke blijft de 
periodieke rekening van de voogd op te nemen, zijn de arti-
kelen 26 en 27 van deze afdeling van overeenkomstige toe-
passing. 

Artikel 29. 1. Indien minderjarigen, die onder voogdij 
van verschillende voogden staan, goederen gemeen hebben, kan 
de rechter aan wie de benoeming van een dezer voogden is 
opgedragen, een van hen of een derde aanwijzen om over deze 
goederen tot de verdeling het bewind te voeren. De aangewezen 
bewindvoerder stelt de door de rechter van hem verlangde 
waarborgen. 

2. Komt de in het eerste lid omschreven bevoegdheid aan 
verschillende rechters toe, dan vervalt deze, nadat een van 
hen daarvan heeft gebruik gemaakt. 

Artikel 30. De voogd en de toeziende voogd zijn verplicht 
ter griffie van de rechtbank kennis te geven van elke veran-
dering in hun woonplaatsen. 
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AFDELING 13 

De rekening en verantwoording bij het einde van de voogdij 

Artikel 1. Na het einde van zijn bewind doet de voogd 
daarvan onverwijld rekening en verantwoording; de kosten 
hiervan worden door de voogd voorgeschoten. 

Artikel 2. Deze rekening en verantwoording doet de voogd 
hetzij aan de meerderjarig gewordene, hetzij aan de erf-
genamen van de minderjarige, wanneer deze overleden is, hetzij 
aan zijn opvolger in het bewind. 

Artikei 3. 1. Bedoelde rekening en verantwoording wordt 
afgelegd ten overstaan van de boedelrechter, binnen wiens 
rechtsgebied de voogd wiens bewind eindigt woonplaats heeft, 
en zo mogelijk in de aanwezigheid van de toeziende voogd. 

2. Geschillen, die bij de aflegging van de rekening en 
verantwoording mochten rijzen, beslist de boedelrechter. 

3. Blijft een der partijen in gebreke tot deze aflegging van 
rekening en verantwoording mede te werken, dan zijn de 
artikelen 771 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering van toepassing. 

Artikel 4. Nietig zijn alle overeenkomsten betreffende de 
voogdij of de voogdijrekening, die tussen de voogd of de 
toeziende voogd en de meerderjarig gewordene zijn aange-
gaan, voordat met inachtneming van het in deze afdeling be-
paalde rekening en verantwoording is afgelegd. 

Artikel 5. 1. Het door de voogd verschuldigde slot der 
rekening draagt van rechtswege renten van de dag dat de 
rekening gesloten is. 

2. Wat de minderjarige aan de voogd schuldig blijft, draagt 
geen renten, voordat — na het sluiten der rekening — tot 
betaling is gemaand. 

Artikel 6. Elke rechtsvordering op grond van het gevoerde 
voogdijbewind — zowel van de zijde van de minderjarige als 
van die van de voogd — verjaart door verloop van tien iaren 
na de dag, waarop de voogdij door de meerderjarigheid of 
de dood van de minderjarige geëindigd is 

TITEL 16 

Curatele 

Artikel 1. Een meerderjarige kan door de rechtbank onder 
curatele worden gesteld: 

a. wegens een geestelijke stoornis, waardoor de gestoorde, 
nl dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoei-
lijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen; 

h. wegens verkwisting; 
c. wegens gewoonte van drankmisbruik, waardoor hij: 

1 °. zijn belangen niet behoorlijk waarneemt; 
2°. in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft; of 
3°. eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt. 

Artikel 2. De curatele kan worden verzocht door de betrok-
ken persoon, zijn echtgenoot, zijn bloedverwanten in de rechte 
lijn en die in de zijlijn tot de vierde graad ingesloten; zij kan 
ook worden gevorderd door het openbaar ministerie. 

Artikel 3. De rechtbank kan hangende het geding een pro-
visionele bewindvoerder benoemen. De rechtbank regelt in deze 
beschikking de bevoegdheden van deze bewindvoerder. Zij kan 
aan hem het bewind van bepaalde of van alle goederen opdra-
gen: en zij kan tevens bepalen dat de onder bewind gestelde 
goederen niet aansprakelijk zijn voor de schulden die na de 
openbaarmaking der benoeming door hem wiens curatele is 
verzocht, zijn gemaakt. De provisionele beschikking vermeldt 
het tijdstip, waarop zij in werking treedt. 

Artikel 4. 1. De curatele werkt van de dag, waarop de 
uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. 

2. Van dat tijdstip is de onder curatele gestelde onbekwaam 
rechtshandelingen te verrichten voor zover de wet niet anders 
bepaalt. 

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. 

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. 

Artikel 8. 1. Na het uitspreken van de curatele benoemt 
de rechtbank een curator en een toeziende curator. 

2. Tenzij gewichtige redenen er toe leiden een ander te be-
noemen. wordt, indien de onder curatele gestelde gehuwd is, 
de echtgenoot tot curator benoemd. Huwt een onder curatele 
gestelde, dan kan ieder der echtgenoten verzoeken, dat de niet 
onder curatele staande echtgenoot in plaats van de tegenwoor-
dige curator tot curator wordt benoemd. 

3. Met de dag waarop de curatele van de benoemde 
curator begint, eindigt de taak van de provisionele bewind-
voerder en is deze verplicht ten overstaan van de boedelrechter 
aan de curator rekening en verantwoording van zijn bemoeie-
nissen af te leggen; wordt hij zelf tot curator benoemd, dan 
wordt de rekening en verantwoording aan de toeziende curator 
afgelegd. 

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 
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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. 

Artikel 10. 1. Op het bewind van de curator zijn de om-
trent het bewind van de voogd gegeven voorschriften van over-
eenkomstige toepassing, met dien verstande dat de boede!rech-
ter 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. 

2. De inkomsten van hem die uit hoofde van een geeste-
lijke stoornis onder curatele is gesteld, moeten in de eerste 
plaats worden besteed om zijn lot te verzachten en zijn ge-
nezing te bevorderen. 

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 kinderbescherming. 

Artikel 11. 1. Wanneer het wenselijk is een uit hoofde van 
gewoonte van drankmisbruik onder curatele gestelde te doen 
verplegen in een inrichting voor drankzuchtigen, kan de cura-
tor, indien hij de mogelijkheid van dwang tot deze verpleging 
nodig acht, de rechtbank machtiging tot gedwongen verpleging 
verzoeken. 

2. De inrichtingen, waar gedwongen verpleging kan plaats 
vinden, worden aangewezen door de Minister van Justitie. 
Een aanwijzing kan te allen tijde worden ingetrokken. Bij 
algemene maatregel van bestuur kunnen voorwaarden voor de 
aanwijzing worden gesteld. 

Artikel 12. 1. De machtiging wordt verleend voor een be-
paalde tijd van ten hoogste een jaar. Zij gaat in met de dag, 
waarop de rechterlijke beschikking kracht van gewijsde ver-
krijgt; in geval van uitvoerbaarverklaring bij voorraad gaat zij 
echter in met de dag van de beschikking. Zij vervalt, indien 
na een maand, te rekenen van de dag waarop de rechterlijke 
beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, verpleging in 
een inrichting nog niet is aangevangen. 

2. De curator kan ten minste een maand vóór de afloop 
van de termijn van de machtiging verlenging hiervan ver-
zoeken telkens voor ten hoogste een jaar. Hangende de behan-
deling van zodanig verzoek blijft de machtiging van kracht. 

3. De machtiging kan door de rechtbank te allen tijde, 
hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar 
ministerie, hetzij op verzoek van de onder curatele gestelde, 
worden ingetrokken. 

Artikel 13. Behalve op de gronden waarop een voogd of 
een toeziende voogd zich kan doen ontslaan, wordt aan een 
curator of toeziende curator, die niet de echtgenoot of een 
bloedverwant in de opgaande of nederdalende lijn van de 
onder curatele gestelde is en ten minste acht jaren de curatele 
of toeziende curatele heeft uitgeoefend, op zijn verzoek ontslag 
verleend. 

Artikel 14. 1. De curatele eindigt, wanneer bij in kracht 
van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is vastgesteld, dat de 
oorzaken die tot de curatele hebben aanleiding gegeven, niet 
meer aanwezig zijn. 

2. Het verzoek of de vordering daartoe kan worden gedaan 
door dezelfde personen die de curatele kunnen verzoeken of 
vorderen. 

Artikel 15. Alle uitspraken waarbij een curatele wordt ver-
leend of opgeheven dan wel een provisionele bewindvoerder 
wordt benoemd, worden binnen tien dagen nadat zij kunnen 
worden ten uitvoer gelegd, vanwege de verzoekers in de 
Nederlandse Staatscourant benevens in twee door de rechter 
aan te wijzen dagbladen bekend gemaakt. In geval de ver-
zoekers daarmede nalatig zijn, zijn zij hoofdelijk gehouden 
aan derden de daardoor veroorzaakte schade te vergoeden. 

TITEL 17 

Levensonderhoud 

AFDELING 1 

Algemene bepalingen 
Artikel 1. 1. Tot het verstrekken van levensonderhoud zijn 

op grond van bloed- of aanverwantschap gehouden: 
a. de ouders; 
b. wettige en natuurlijke kinderen; 
c. behuwdkinderen, schoonouders en stiefouders. 
2. Deze verplichting bestaat, behalve wat betreft ouders en 

stiefouders jegens hun minderjarige kinderen en stiefkinderen, 
slechts in geval van behoeftigheid van de tot levensonderhoud 
gerechtigde. 

3. De in het eerste lid genoemde personen zijn niet verplicht 
levensonderhoud te verstrekken, voor zover dit van de echt-
genoot of een vroegere echtgenoot overeenkomstig het in de 
zesde, negende of tiende titel van dit boek bepaalde kan worden 
verkregen. 

Artikel 2. Een natuurlijk kind is jegens zijn vader alleen 
tot onderhoud verplicht, wanneer de erkenning van het kind 
tijdens zijn minderjarigheid is geschied. 

Artikel 3. 1. Bestaan tussen een kind en zijn vader geen 
familierechtelijke betrekkingen, dan is die vader slechts ver-
plicht tot het verstrekken van levensonderhoud gedurende de 
minderjarigheid van het kind. 

2. Is nochtans het kind na zijn meerderjarigheid door 
geestelijke of lichamelijke gebreken buiten staat zichzelf te 
onderhouden, dan blijft de in het vorige lid bedoelde vader 
tot zijn onderhoud verplicht. 

3. Vader van een onwettig niet-erkend kind wordt vermoed 
ie zijn, hij die tussen de 307de en 179ste dag voor de geboorte 
met de moeder gemeenschap heeft gehad. 

4. Een op grond van dit artikel tegen hem ingestelde vorde-
ring wordt evenwel afgewezen: 

a. indien hij bewijst, dat de moeder in bedoeld tijdvak ook 
met een ander gemeenschap heeft gehad, tenzij mocht 
blijken dat het kind daaruit niet kan zijn ontvangen; 

h. indien de rechter in gemoede overtuigd is, dat de ver-
wcerder niet de vader van het kind is. 

Artikel 4. Een stiefouder is alleen verplicht levensonder-
houd te verstrekken aan de tot zijn gezin behorende wettige 
en natuurlijke minderjarige kinderen van zijn echtgenoot. 

Artikel 5. 1. De verplichting van behuwdkinderen en van 
schoonouders tot het verstrekken van onderhoud vervalt, wan-
neer het huwelijk van het behuwdkind is ontbonden. 

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. 

Artikel 7. 1. Bij de bepaling van het volgens de wet door 
bloed- en aanverwanten verschuldigde bedrag voor levens-
onderhoud wordt enerzijds rekening gehouden met de behoef-
ten van de tot onderhoud gerechtigde en anderzijds met de 
draagkracht van de tot uitkering verplichte persoon. 

2. Zijn meerdere bloed- of aanverwanten tot het verstrek-
ken van levensonderhoud aan dezelfde persoon verplicht, dan 
is ieder van hen gehouden een deel van het bedrag te voldoen, 
dat de tot onderhoud gerechtigde behoeft. Bij de bepaling van 
dit deel wordt rekening gehouden met ieders draagkracht en de 
verhouding, waarin een ieder tot de gerechtigde staat. 

Artikel 8. 1. Wanneer hij die tot levensonderhoud ver-
plicht is, buiten staat is het daartoe vereiste geld op te brengen, 
kan de rechtbank bevelen, dat hij de bloed- of aanverwant, aan 
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wie hij levensonderhoud verschuldigd is, bij zich in huis zal 
nemen en aldaar van het nodige voorzien. 

2. Ouders zijn steeds bevoegd de rechter te verzoeken hun 
toe te staan zich van hun onderhoudsplicht jegens hun behoef-
tig meerderjarig, wettig of natuurlijk, kind op de in het eerste 
lid omschreven wijze te kwijten. 

Artikel 9. De rechter kan de verplichting van bloed- en 
aanverwanten tot levensonderhoud matigen op grond van zo-
danige gedragingen van de tot onderhoud gerechtigde jegens de 
tot onderhoud verplichte, dat verstrekking van levensonderhoud 
naar redelijkheid niet of niet ten volle kan worden gevergd; 
onverminderd hetgeen in de volgende afdeling is bepaald om-
trent de voorziening in de kosten van de verzorging en opvoe-
ding van minderjarige kinderen en stiefkinderen. 

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, ?ijn 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. 

Artikel 10. 1. Is bij rechterlijke uitspraak of bij overeen-
komst een bedrag voor levensonderhoud vastgesteld, dan kan 
dit bij latere rechterlijke uitspraak worden gewijzigd of inge-
trokken, wanneer het nadien door een wijziging van omstan-
digheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen. 

2. Bovendien kan bij rechterlijke uitspraak het bedrag wor-
den gewijzigd of ingetrokken, wanneer het met grove mis-
kenning van de wettelijke maatstaven bij overeenkomst was 
vastgesteld. 

Artikel 11. 1. De rechter, die het bedrag van een uitkering 
tot levensonderhoud bepaalt, wijzigt of intrekt, stelt tevens 
de dag vast, van welke dit bedrag verschuldigd is of ophoudt 
verschuldigd te zijn. 

2. Bij de vaststelling van een bedrag bepaalt de rechter 
tevens of dit wekelijks, maandelijks of driemaandelijks moet 
worden voldaan. 

3. Zouden op de dag, dat de uitspraak ten uitvoer kan 
worden gelegd, reeds meer dan één termijn verschenen zijn of 
meer dan één termijn terugbetaald moeten worden, dan kan de 
rechter ook daarvoor een betaling in termijnen toestaan. 

Artikel 12. Geen uitkering is verschuldigd over de tijd, die 
op het tijdstip van het instellen der vordering reeds meer dan 
vijf jaren is verstreken. 

AFDELING 2 

Voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding van 
minderjarige kinderen en stiefkinderen door ouders en stief-

ouders 

Artikel 1. 1. Ouders zijn verplicht naar draagkracht te 
voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun 
minderjarige kinderen, zowel wanneer het wettige als wanneer 
het onwettige kinderen zijn. 

2. Gelijke verplichting bestaat voor een stiefouder jegens 
de tot zijn gezin behorende wettige en natuurlijke minderjarige 
kinderen van de andere echtgenoot. 

Artikel 2. 1. De vader die niet in familierechtelijke be-
trekking tot het kind staat, is verplicht, indien daartoe gronden 
zijn, waarborgen te geven tot verzekering van zijn in het vorige 
artikel genoemde verplichting of daartoe een som ineens te vol-
doen. 

2. De vordering tot voorziening in de kosten van verzor-
ging en opvoeding tegen de in het eerste lid bedoelde vader 

verjaart door verloop van vijf jaren, te rekenen van de geboorte-
dag van het kind. 

Artikel 3. 1. Komt een ouder of stiefouder, die het gezag 
over zijn kind of stiefkind niet uitoefent, zijn verplichting tot 
voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding niet be-
hoorlijk na, dan kan zowel de raad voor de kinderbescherming 
als hij die over het kind het gezag uitoefent, de rechtbank ver-
zoeken het bedrag te bepalen, dat deze ouder of stiefouder ten 
behoeve van het kind zal moeten uitkeren. 

2. Op verzoek van belanghebbenden of van de raad voor 
de kinderbescherming kan de rechtbank het in het vorige lid 
bedoelde bedrag reeds bepalen gelijktijdig met een door haar 
te geven uitspraak of goedkeuring van een regeling betreffende 
het over de kinderen uit te oefenen gezag. 

3. Het bepaalde in de vorige leden is niet van toepassing op 
de verplichting van een vader tot voorziening in de kosten van 
verzorging en opvoeding van zijn kind, indien hij niet in fa-
milierechtelijke betrekking tot het kind staat. 

4. Een op artikel 1.17.1.3 gegronde vordering tegen de 
vader kan ten behoeve van een minderjarig kind zowel door 
de raad voor de kinderbescherming als door hem die het gezag 
over het kind uitoefent, worden ingesteld. De raad behoeft 
hiertoe de toestemming van de moeder, tenzij deze haar wil 
niet kan verklaren; is de moeder minderjarig, dan is bovendien 
de toestemming van haar wettelijke vertegenwoordiger vereist. 

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. 

Artikel 3b. Een periodieke uitkering of som ineens tot 
voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding, waar-
van het bedrag door de rechter is bepaald, moet ten behoeve 
van het kind aan de raad voor de kinderbescherming worden 
betaald. 

AFDELING 3 

Kosten van bevalling 

Artikel 1. 1. De vader van een onwettig kind — zelfs al 
was het dood geboren — is verplicht om aan de moeder van 
het kind de kosten van haar bevalling en van haar onderhoud 
gedurende de eerste zes weken na de bevalling te vergoeden. 
Het in artikel 1.17.1.3 leden 3 en 4 bepaalde is daarbij van 
toepassing. 

2. De vergoeding van de kosten wordt naar billijkheid en 
met inachtneming van het plaatselijk gebruik vastgesteld. 

3. Het vorderingsrecht vervalt na verloop van een jaar, te 
rekenen van de dag der bevalling. 
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TITEL 18 
Afwezigheid en vermissing 

AFDELING I 
Onderbewindstelling in geval van afwezigheid 

Artikel 1. 1. Indien iemand die zijn woonplaats heeft ver-
laten niet voldoende orde op het bestuur van zijn goederen 
heeft gesteld, en er noodzakelijkheid bestaat om daarin gehcei 
of gedeeltelijk te voorzien of de afwezige te doen vertegen-
woordigen, benoemt de rechtbank van zijn verlaten woonplaats, 
op verzoek van belanghebbenden of op vordering van het open-
baar ministerie, een bewindvoerder, ten einde het bewind over 
het geheel of een gedeelte van de goederen van de afwezige 
te voeren en diens overige belangen waar te nemen. 

2. Voor de toepassing van deze titel wordt met iemand 
die zijn woonplaats heeft verlaten, gelijk gesteld hij wiens be-
staan onzeker is geworden of die onbereikbaar is, ook al staat 
niet vast dat hij zijn woonplaats heeft verlaten. 

Artikel 2. 1. Op het bewind vinden de in de titel Bewind 
gegeven voorschriften toepassing. 

2. De bewindvoerder is verplicht bij zijn bewind de hem door 
de boedelrechter te geven aanwijzingen op te volgen. 

3. Goedkeuring van een rekening en verantwoording, door 
de boedelrechter brengt geen nadeel toe aan de bevoegdheid 
van de rechthebbenden, om na het einde van het bewind nog-
maals over dezelfde tijdruimte rekening en verantwoording te 
vragen, voor zover daartoe gronden zijn. 

4. Voor andere belangen dan vermogensbelangen van de 
afwezige kan de bewindvoerder slechts na een daartoe strek-
kende bijzondere machtiging van de rechtbank van de woon-
plaats van de bewindvoerder opkomen. 

Artikel 3. Het bewind van een overeenkomstig artikel 1 van 
deze afdeling benoemde bewindvoerder eindigt, wanneer de 
afwezige terugkeert of voldoende orde op het bestuur van 
zijn goederen stelt; wanneer uit anderen hoofde een bewind-
voerder over zijn goederen wordt benoemd; of wanneer zijn 
dood komt vast te staan. 

AFDELING 2 
Personen wier bestaan onzeker is 

Artikel 1. 1. Wanneer aan een persoon wiens bestaan on-
zeker is een erfdeel of een legaat opkomt, waartoe, indien 
hij niet in leven mocht zijn, anderen zouden gerechtigd zijn, 
verleent de rechtbank van de plaats waar het sterfhuis zich 
bevindt, aan die anderen op hun verzoek machtiging tot de 
uitoefening van het recht van erfgenaam of legataris. 

2. De rechtbank kan zo nodig, openbare oproepingen beve-
len en behoedmiddelen ten behoeve van de belanghebbenden 
voorschrijven. 

3. Indien na het verlenen van de machtiging mocht blijken, 
dat de vermiste op de dag van het openvallen der nalatenschap 
heeft bestaan, kan de teruggave van de in bezit genomen goedc-
ren en van de vruchten worden gevorderd, op de voet en onder 
de beperkingen als hierna bij de verklaring van vermoedelijk 
overlijden is aangegeven. 

Artikel 2. 1. Is het bestaan van een persoon onzeker en is 
de in het volgende lid aangegeven tijdruimte verlopen, dan ver-
leent de rechtbank van de verlaten woonplaats aan belang-
hebbenden op hun verzoek tot driemaal toe verlof de vermiste 
bij openbare dagvaarding op te roepen. De oproep loopt telkens 
op een termijn van één maand of zoveel langer als de recht-
bank mocht bevelen. De rechtbank kan plaatsing van de op-
roep in door haar aan te wijzen dagbladen bevelen. 

2. a. De in het vorige lid bedoelde tijdruimte beloopt vijf 
jaren, te rekenen vanaf het vertrek van de vermiste of 
de laatste tijding van diens leven. 

b. De termijn wordt tot tien jaren verlengd, wanneer iemand 
vertrokken is na erde op het bestuur van zijn zaken te 
hebben gesteld. 

c. De termijn wordt verkort tot drie jaren, onverschillig of 
de vermiste al of niet orde op zijn zaken heeft gesteld, 
wanneer hij vermist wordt in verband met oorlogsomstan-
digheden of een natuurramp. 

d. De termijn wordt verkort tot één jaar, onverschillig of de 
vermiste al of niet orde op zijn zaken heeft gesteld, wan-
neer hij heeft behoord tot de bemanning of passagiers 
van een vaartuig, waarvan gedurende die tijd geen be-
richten zijn binnengekomen, of wanneer hij is vermist 
ter gelegenheid van een noodlottige gebeurtenis aan een 
vaartuig of aan een deel van de bemanning of passa-
giers overkomen. In het laatste geval loopt de termijn 
van de dag, waarop de noodlottige gebeurtenis wordt 
geacht te hebben plaats gegrepen. Onder vaartuig is een 
luchtvaartuig begrepen. 

Artikel 3. 1. Is op geen der drie dagvaardingen de vermiste 
verschenen, noch iemand voor hem opgekomen, die behoor-
lijk van zijn in leven zijn doet blijken, dan verklaart de rucht-
bank op daartoe gedane eis, dat een rechtsvermoeden van over-
lijden bestaat. 

2. Nochtans kan de rechter, alvorens de eis toe te wijzen, 
het horen van getuigen en de overlegging van bewijsstukken 
gelasten, ten bewijze dat is voldaan aan de vereisten die het 
vorige artikel voor het verlof tot oproeping stelt. 

3. Het vonnis waarbij de eis wordt toegewezen, noemt de 
dag waarop de vermiste wordt vermoed te zijn overleden; als 
zodanig geldt de dag volgende op die van de laatste tijding van 
zijn leven, tenzij voldoende vermoedens bestaan, dat hij daarna 
nog enige tijd in leven was. 

Artikel 4. 1. Zodra hei vonnis in kracht van gewijsde is 
gegaan, zendt de griffier van het college waarvoor de zaak laat-
stelijk aanhangig was, een afschrift van het vonnis aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand van de verlaten woonplaats. 
Deze ambtenaar maakt een akte van overlijden op, die in over-
eenstemming met het vonnis is en dit uitdrukkelijk vermeldt. 

2. Deze akte van overlijden bewijst ten aanzien van een 
ieder, dat de vermiste op de in de akte vermelde dag is over-
leden. 

Artikel 5. 1. Erfgenamen en legatarissen van hem, die 
vermoedelijk overleden is verklaard, zijn verplicht alvorens zij 
de goederen der nalatenschap in bezit nemen, gerechtelijk goed-
gekeurde zekerheid te stellen voor hetgeen zij aan de over-
ledene, mocht deze terugkeren, of aan erfgenamen of legata-
rissen die een beter recht mochten hebben, moeten afdragen. 

2. De erfgenamen van hem, die vermoedelijk overleden is 
verklaard, zijn verplicht na de inbezitneming een behoorlijke 
boedelbeschrijving op te maken. 

3. Registergoederen mogen niet vervreemd of bezwaard 
worden, tenzij om gewichtige redenen en met verlof van de boe-
delrechter. Kunnen zij bij een boedelscheiding niet zonder ver-
koop worden verdeeld, dan worden zij onder bewind van een 
derde gesteld, die de inkomsten van die goederen overeenkom-
stig hetgeen dienaangaande bij de verdeling is vastgesteld zal 
uitkeren. 

4. De verdeling geschiedt bij onderhandse of authentieke 
akte, waaruit tevens moet blijken wat aan legatarissen of 
andere gerechtigden is uitgekeerd. 

5. De goederen der nalatenschap mogen niet worden ver 
kwist en daaruit mogen niet bovenmatige giften worden gedaan. 

6. Erfgenamen en legatarissen zijn verplicht desgevraagd 
aan de boedelrechter de nodige inlichtingen te geven. 

7. De in dit artikel genoemde verplichtingen vervallen, 
wanneer tien jaren na de dag der verklaring van vermoedelijk 
overlijden zijn verlopen. 

Artikel 6. De akte waarbij zekerheid is gesteld, de boedel-
beschrijving en de akte van verdeling moeten in origineel 
of in authentiek afschrift worden neergelegd ter griffie van de 
rechtbank, die de verklaring van vermoedelijk overlijden heeft 
uitgesproken. 
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Artikel 7. Wanneer het aan de boedelrechter blijkt, dat een 
erfgenaam of legataris de hem in de twee voorgaande artikelen 
opgelegde verplichtingen niet is nagekomen, kan hij voor de 
goederen die aan die erfgenaam of legataris uit de nalaien-
schap toekomen, een bewindvoerder benoemen, wiens bewind 
eindigt, wanneer de boedelrechter beslist, dat de betrokkene 
alsnog zijn wettelijke verplichtingen heeft nageleefd. 

Artikel 8. Hetgeen in de vorige drie artikelen is bepaald om-
trent erfgenamen, die goederen uit de nalatenschap ontvangen, 
is van overeenkomstige toepassing op de echtgenoot, die goe-
deren ontvangt ten gevolge van de beëindiging van een huwe-
lijksgemeenschap of een deelgenootschap. Voor het uit dezen 
hoofde ontvangene behoeft echter geen zekerheid te worden 
gesteld. 

Artikel 9. I. Wanneer de vermiste terugkeert, of wanneer 
blijkt dat de dag van overlijden in de akte van overlijden 
onjuist is vermeld, is ieder die enige goederen van de vermiste 
ingevolge de vorige artikelen in zijn bezit of onder zijn bewind 
heeft, aan de teruggekeerde of aan hen die alsdan blijken tot 
de goederen gerechtigd te zijn, rekening, verantwoording en 
afgifte schuldig. 

2. Rechten door derden te goeder trouw verkregen worden 
geëerbiedigd. In geval echter goederen om niet zijn vervreemd, 
kan de rechter aan de rechthebbenden, en ten laste van hem 
die daardoor voordeel heeft genoten, een naar billijkheid te 
bepalen vergoeding toekennen. 

3. Is het leven van de vermiste ten behoeve van derden 
verzekerd geweest, dan behouden dezen hun recht op hetgeen 
aan hen op het tijdstip van de terugkeer van de verzekerde is 
uitbetaald of als reeds opeisbaar was verschuldigd. 

Artikel 10. 1. Indien binnen vijf jaar na de dag waarop de 
akte van overlijden overeenkomstig artikel 1.18.2.4 is opge-
maakt, wordt bewezen dat deze akte onjuist is, zijn zij die te 
goeder trouw de vruchten van de nalatenschap hebben genoten, 
slechts verplicht daarvan de helft terug te geven; wordt de on-
juistheid later bewezen, dan behoeven zij geen vruchten terug 
te geven. 

2. Indien eerst meer dan tien jaar na de dag waarop de akte 
is opgemaakt, wordt bewezen dat de akte onjuist is, zijn zij die 
de goederen te goeder trouw in bezit hebben genomen, slechts 
verplicht de alsdan nog aanwezige goederen in de staat waarin 
zij zich bevinden, af te geven, benevens de prijs van de ver-
vreemde goederen of de goederen die daarvoor in de plaats 
zijn getreden; alles zonder enige vruchten of vergoeding voor 
niet meer aanwezige goederen en zonder verplichting van reke-
ning en verantwoording. 

3. Iedere verbintenis tot teruggave vervalt, wanneer twintig 
jaar na de dag waarop de akte is opgemaakt, zijn verlopen. 

Artikel 11. 1. Een verklaring van vermoedelijk overlijden 
geeft de achtergebleven echtgenoot niet de bevoegdheid een 
ander huwelijk aan te gaan, tenzij de rechtbank hem op zijn 
verzoek daartoe verlof heeft gegeven. 

2. De rechtbank kan het geven van het verlof uitstellen tot 
nog uiterlijk vijf jaren boven de in artikel 2 van deze afdeling 
vermelde tijd; zij kan ook, alvorens uitspraak te doen, het 
horen van getuigen, de overlegging van bewijsstukken, of 
nadere oproepingen en plaatsing daarvan in de door haar aan 
te wijzen dagbladen bevelen, wanneer zij dit in het belang 
van de vermiste nodig oordeelt. 

3. Indien na het verleende verlof, maar vóór het aangaan 
van een ander huwelijk, de vermiste terugkeert of iemand het 
bewijs van diens leven levert, vervalt het verlof van rechtswege. 

4. Door het aangaan van een nieuw huwelijk door de 
achtergebleven echtgenoot na rechterlijk verlof, wordt het 
huwelijk tussen de echtgenoten ontbonden, indien dit niet reeds 
eerder is ontbonden. 

Artikel II 
De inwerkingtreding van deze wet wordt nader bij de wet 

geregeld. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw-
keurigc uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie. 


