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

titels 9 en 10 

VERSLAG VAN HET MONDELING OVERLEG 
OVER DE TITELS 1—5. 6—8 en 11—18 

Nr. 16 

Na bestudering van de Memories van Antwoord, nrs 7 en 9, 
betreffende de titels 1—5 en 11—18 en de daarbij gevoegde 
Nota's van Wijziging, nrs 8 en 10, heeft de Commissie voor 
Justitie op 31 mei 1957 over een reeks bij haar gerezen vragen 
mondeling overleg gepleegd met de Minister van Justitie, die 
daarbij vergezeld was van prof. mr J. Drion en van mrs P. 
Eijssen en O. W. van Ewijk, raadadviseurs in algemene dienst, 
en J. M. Polak, tijdelijk hoofdambtenaar bij het Ministerie van 
Justitie. 

De Memorie van Antwoord betreffende de titels 6—8 heeft 
bij de commissie geen vragen, die aanleiding gaven tot het 
plegen van mondeling overleg, doen rijzen. 

VRAAG 1 

Zou het, nu onder bloedverwantschap mede wordt begrepen 
verwantschap door erkenning en wettiging — ook indien de 
vader niet de verwekker is — en door adoptie, niet de voorkeur 
verdienen in artikel 1.1.2a lid 1 op te nemen, dat onder ge-
boorte ten deze mede worden verstaan erkenning, wettiging en 
adoptie? , 

Het belang van deze vraag werd uit de commissie toegelicht, 
waarbij werd verwezen naar de bepalingen van titel 4.2 over 
erfopvolging bij versterf. 

De Minister merkte op, dat lid 1 van artikel 1.1.2a niet een 
definitie geeft van bloedverwantschap, maar bepaalt hoe de 
graden van bloedverwantschap moeten worden berekend. In 
de Memorie van Antwoord (blz. 6) is al toegegeven, dat de 
aan artikel 345 lid 2 B.W. ontleende term ,,het getal der ge-
boorten", letterlijk genomen, speciaal ziet op kinderen, die bij 
hun geboorte de staat van wettig kind hebben verworven, maar 
is ook gesteld, dat die term nooit tot misverstand aanleiding 
heeft gegeven in de gevallen, waarin het kind door wettiging 
die staat pas later verkrijgt. Hij had er intussen geen bezwaar 
tegen duidelijkheidshalve aan artikel 1.1.2a lid 1 een zin toe 
te voegen, luidende: „Hierbij telt een erkenning, een wettiging 
of een adoptie als een geboorte". In deze zin is het woord „telt" 
geschreven om te doen uilkomen, dat de gelijkstelling van 
erkenning, wettiging of adoptie met geboorte hier uitsluitend 
geldt voor de bepaling van de graad van bloedverwantschap. 

De commissie verklaarde zich door deze toevoeging op dit 
punt geheel voldaan. 

VRAAG 2 

Verdient de term ,,beschikking" geen voorkeur boven het 
zowel in artikel 1.2.1 lid 4 als in de artikelen 1.4.11 lid 2 en 
1.4.11 lid 3 gebruikte „last"? 

De Minister gaf te kennen — hoewel hij materieel geen 
verschil tussen de terminologie van het Gewijzigd Ontwerp en 
die welke door de commissie werd voorgesteld aanwezig achtte 
—, bereid te zijn het voorstel van de commissie te volgen. 

Artikel 1.2.1 lid 4, tweede zin, komt derhalve te luiden: 
„De wijziging geschiedt doordat van de beschikking een akte 
van inschrijving overeenkomstig artikel 1.4.3 wordt opge-
maakt.". 
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Artikel 1.4.11 lid 2, eerste zin, wordt als volgt vereenvou-
digd: „De griffier van het college waarvoor de zaak laatstelijk 
aanhangig was, zendt een afschrift van de beschikking, zodra 
deze in kracht van gewijsde is gegaan, aan de ambtenaar van de 
burgerlijke s t a n d . . . . " . 

Artikel 1.4.11 lid 3 komt te luiden: „De aanvulling, door-
haling of verbetering geschiedt doordat de ambtenaar een akte 
ter inschrijving van de beschikking in het register opneemt. Van 
de inschrijving van een beschikking tot doorhaling of verbete-
ring wordt melding gemaakt aan de kant of de voet van de 
desbetreffende akte." 

VRAAG 3 
Is het niet gewenst in artikel 1.4.3 te bepalen, dat van de in 

de artikelen 1.2.2 lid 3 en 1.2.4 bedoelde beslissingen des 
Konings onverwijld een afschrift wordt gezonden aan de amb-
tenaar van de burgerlijke stand? 

Hier werd naar het oordeel van de Minister inderdaad de 
vinger gelegd op een leemte in het ontwerp. Hij wees er nog op, 
dat op dit punt ook een voorziening ontbreekt voor de mede in 
artikel 1.4.3 vermelde brieven van wettiging. Nu artikel 1.4.3 
in de leden 4 en 5 respectievelijk het toezenden van afscbrif-
ten van rechterlijke uitspraken en van notariële akten van 
erkenning regelt, ligt het voor de hand in hetzelfde artikel — 
en wel in een in te voegen nieuw vijfde lid — een soortgelijke 
bepaling op te nemen voor beslissingen van de Koning, lui-
dende: 

„5. Van brieven van wettiging en van besluiten houdende 
wijziging of vaststelling van namen zendt Onze Minister van 
Justitie onverwijld een afschrift aan de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand." 

VRAAG 4 
Zou het niet verkieselijk zijn de vrouw, ook indien er ten 

tijde van de ontbinding van het huwelijk door echtscheiding 
géén afstammelingen daaruit in het leven zijn, de bevoegdheid 
te verlenen de geslachtsnaam van haar gewezen echtgenoot te 
voeren (rekening houdende met de mogelijkheid, dat zij bijv. 
gedurende jaren onder die naam heeft gepubliceerd) en daar-
tegenover de man de mogelijkheid te bieden aan de rechter te 
verzoeken haar die bevoegdheid op bepaalde gronden te ont-
nemen? 

Bij de bepreking van dit vraagpunt werden drie kwesties 
onderscheiden: 

1. De huidige redactie van artikel 1.2.6a wekt, door de 
woorden „Zij mist nochtans de bevoegdheid", de indruk, dat 
aan de vrouw wier huwelijk door echtscheiding is ontbonden, 
indien ten tijde van de ontbinding van dat huwelijk geen af-
stammelingen daaruit in leven zijn, een bevoegdheid wordt ont-
houden, die blijkens artikel 1.2.6 ieder ander in beginsel toe-
komt,, namelijk de bevoegdheid de geslachtsnaam van een ander 
ook zonder diens toestemming te voeren, mits men hierdoor 
niet de schijn wekt die ander te zijn of tot diens geslacht of 
gezin te behoren. Ten einde deze onjuiste indruk weg te nemen, 
zei de Minister een tekstwijziging van artikel 1.2.6a te over-
wegen, waardoor dit zou kunnen luiden: 

„Een gehuwde vrouw is bevoegd de geslachtsnaam van haar 
man te voeren of op de in het verkeer gebruikelijke wijze aan 
de hare te doen voorafgaan. Deze bevoegdheid komt ook toe 
aan een vrouw die gehuwd is geweest en niet is hertrouwd, 
tenzij haar huwelijk door echtscheiding is ontbonden en ten 
tijde van de ontbinding van het huwelijk geen afstammelingen 
daaruit in leven waren." 

De vrouw wier huwelijk door echtscheiding is ontbonden is 
dus — zo werd deze wijziging van regeringszijde nader toege-
licht — ook indien ten tijde der ontbinding van dat huwelijk 
geen afstammelingen daaruit in het leven waren, (als ieder 
ander) bevoegd de geslachtsnaam van haar gewezen echtgenoot 
te voeren binnen de grenzen aangegeven in artikel 1.2.6, d.w.z. 
ook zonder de toestemming van degeen, wiens naam zij voert, 
mits tij hierdoor niet de schijn wekt tot diens geslacht of gezin 
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te behoren. De bevoegdheid, die deze vrouw in het laatste zins-
deel van artikel 1.2.6a wordt onthouden, is dus uitsluitend die, 
welke in datzelfde artikel de gehuwde vrouw (en de gehuwd 
geweest zijnde, niet hertrouwde weduwe, alsmede de niet her-
trouwde vrouw wier huwelijk door echtscheiding is ontbonden, 
indien ten tijde van de ontbinding van dat huwelijk afstamme-
lingcn daaruit in leven waren) in afwijking van artikel 1.2.6 
wordt verleend. 

2. De tweede kwestie, die in het kader van vraag 4 in het 
oog werd gevat, was, of de gescheiden vrouw, die de geslachts-
naam van haar vroegere echtgenoot blijft voeren als nom de 
plume, door dit feit alleen reeds de indruk zal wekken lot het 
geslacht of «gezin van die vroegere echtgenoot te behoren. 

Van regeringszijde werd hierop geantwoord, dat deze vraag 
in zijn algemeenheid ontkennend moet worden beantwoord. 
Niet alleen immers is het gebruik van een nom de plume zp-
zeer ingeburgerd, dat men door het publiceren onder een be-
paalde geslachtsnaam alléén niet de schijn wekt tot een die 
naam voerend geslacht (laat staan gezin) te behoren. Boven-
dien echter zal die indruk, óók bij gebruik in het dagelijks 
verkeer, niet behoeven te ontstaan wanneer het een geslachts-
naam betreft, die door vele geslachten gevoerd wordt. 

3. Nochtans was een meerderheid van de commissie van 
mening, dat het in de laatste zin van artikel 1.2.6a bepaalde 
zonder redelijke grond de vrouw (wier huwelijk door echt-
scheiding is ontbonden, indien ten tijde der ontbinding van 
dat huwelijk geen afstammelingen daaruit in leven zijn) ten 
achter stelt bij de in soortgelijke omstandigheden verkerende 
man. Waarom, zo vroegen deze leden, niet de gescheiden 
(niet hertrouwde) vrouw, behoudens de mogelijkheid van ver-
zet hiertegen door de vroegere echtgenoot op grond van 
zwaarwichtige bezwaren, in het algemeen bevoegd te ver-
klaren tot het voeren van een geslachtsnaam waarmee zij zich 
zelf en waarmee anderen haar, wellicht gedurende vele jaren, 
hebben geïdentificeerd? 

Van regeringszijde werd hiertegenover opgemerkt, dat de 
discriminatie van de vrouw ten opzichte van de man haar oor-
sprong heeft niet in de voorgestelde of in enige andere wette-
lijke bepaling, maar in het maatschappelijke gebruik, volgens 
hetwelk de gehuwde vrouw de geslachtsnaam van haar echt-
genoot bij of in de plaats van haar eigen geslachtsnaam voert. 
De wettige geslachtsnaam van de vrouw immers is, ook indien 
zij gehuwd is, die van haar geboorteakte en daarmede wordt zij 
ook — behalve, om zuiver administratieve redenen, voor de 
Kieswet — in officiële stukken aangeduid. De artikelen 1.2.6 
en 6a geven een regeling van het recht op de naam, waarbij 
in laatstgenoemd artikel een bestaand maatschappelijk gebruik 
wordt gesanctioneerd. 

Tegen de uit de commissie voorgestelde regeling van de 
bevoegdheid der gescheiden vrouw tot het voeren van de ge-
•lachtsnaam van haar vroegere echtgenoot bracht de Minister 
hetzelfde bezwaar ter sprake, dat in de Memorie van Antwoord 
gemaakt is tegen het denkbeeld, in geval van echtscheiding 
de rechter te laten beslissen of de vrouw de geslachtsnaam 
van haar vroegere echtgenoot mag voeren: „Zou men de 
bevoegdheid afhankelijk stellen van een oordeel van de rechter 
over het gedrag van de vrouw, dan zouden op dit punt in 
de echtscheidingsprocedure hoogst pijnlijke debatten worden 
uitgelokt en de rechter zou voor een welhaast onmogelijke taak 
worden gesteld, aangezien bezwaarlijk is te voorzien, hoe de 
vrouw zich in de toekomst zal gedragen. Dus zou ook nog een 
verzoek tot wijziging van de beslissing, gelijk bij de voogdij-
voorziening en de toekenning van onderhoud, mogelijk moeten 
worden gemaakt." De Minister wilde de mogelijkheid tot het 
voeren van onverkwikkelijke procedures van deze aard zoveel 
mogelijk beperkt zien. 

De commissie verklaarde zich door deze argumentatie niet 
overtuigd. Ook nu bestaat de mogelijkheid tot het aanspannen 
van vexatoire processen omtrent het voeren van de geslachts-
naam van haar vroegere echtgenoot door de gescheiden vrouw. 
Van enige neiging hiertoe is echter, meende de commissie, niet 
gebleken. Zij handhaafde derhalve haar aandrang tot wijziging 
van artikel 1.2.6a in de door haar voorgestelde zin. 

De Minister stelde, na enig beraad, een wijziging, die aan 
de verlangens der commissie tegemoet zal komen, in het voor-
uitzicht. 

VRAAG 5 

Is het niet gewenst de vrije toestemming der aanstaande 
echtgenoten als een vereiste voor de geldigheid van het huwe-
lijk te handhaven (dit als complement van artikel 1.5.5.3)? 

Van regeringszijde werd opgemerkt, dat naar aanleiding 
van deze ook in het Voorlopig Verslag aan de orde gestelde 
vraag reeds in de Memorie van Antwoord is betoogd, dat een 
dergelijke bepaling niet juist zou zijn. „In hoeverre een geeste-
lijke stoornis een huwclijksbeletsel oplevert — een vraag wel-
ker oplossing thans in artikel 85 B.W. moet worden gezocht 
— wordt in het ontwerp geregeld in het onderhavige artikel 
1.5.1.2. Zou men hiernaast nog een bepaling opnemen, dat de 
vrije toestemming der aanstaande echtgenoten een vereiste tot 
het aangaan van een huwelijk is, dan ontstaat het gevaar van 
onjuiste gevolgtrekkingen. Zo zou men kunnen redeneren, dat 
een huwelijk hetwelk iemand aangaat, omdat hij zich daartoe 
door een belofte aan de wederpartij of aan een derde gebon-
den acht, aan bedoeld vereiste niet beantwoordt, zodat het 
huwelijk, eenmaal voltrokken, ingevolge artikel 1.5.5.1 zou 
kunnen worden nietig verklaard." 

Bovendien zou door opneming van een bepaling als in het 
vraagpunt voorgesteld, waarin wordt gesproken van „vrije toe-
stemming", onbedoeld de indruk worden gewekt dat op dit 
punt voor het huwelijk een regej zou gelden, afwijkende van 
de voor rechtshandelingen in het algemeen bepaalde regels van 
de artikelen 3.2.2 lid 1 en 3.2.3 lid 1. 

Verschillende leden der commissie waren van oordeel, dat 
het geheel eigen karakter van het huwelijk het leggen van een 
verband met rechtshandelingen in het algemeen, op de door de 
Regering aangegeven wijze, niet toelaat. De op dat verband 
gebaseerde argumentatie kwam hun gezocht en weinig over-
tuigend voor. Huns inziens biedt het ontworpen artikel 1.5.1.2 
geen mogelijkheid tot vernietiging van een huwelijk in ge-
vallen, dat die mogelijkheid er wel zou moeten zijn. Huwelijken 
die tot stand zijn gekomen onder pressie van de omgeving 
blijken veelal spoedig iedere innerlijke levensvatbaarheid te 
missen. In die gevallen is het irreëel, dat men een echtscheidings-
procedure op touw moet zetten om de genomen stappen weer 
ongedaan te maken en is juist een nietigverklaring op haar 
plaats. Ook het canonieke recht erkent in zulke gevallen een 
grond tot nietigverklaring van het huwelijk. Handhaving van 
het in artikel 85 B.W. bepaalde achtten zij derhalve gewenst. 

Andere leden sloten zich bij deze wens aan. Zij zouden ech-
ter de op deze basis geopende mogelijkheid tot nietigverkla-
ring van een huwelijk aan een termijn van enkele jaren ge-
bonden willen zien. 

Door de Minister werd hiertegenover erop gewezen, dat 
door het openstellen van zodanige ontsnappingsmogelijkheden 
ook de speelruimte voor het uitoefenen van pressie tot het 
aangaan van door partijen of één der partijen zelf niet gewilde 
huwelijken vergroot wordt. Tot het aangaan van het aan de be-
trokkene opgedrongen huwelijk kan dan worden besloten met 
het motief, dat men er later altijd weer vanaf kan. De Mi-
nister vermocht dan ook niet in te zien, dat, zoals door verschil-
lende leden werd gesteld, het burgerlijk j huwelijk op een ho-
ger plan zou worden gebracht door de mogelijkheden tot nietig-
verklaring wegens het ontbreken van vrije toestemming te ver-
groten. Hij vreesde daarvan juist het omgekeerde, nl. afneming 
van de betekenis van het burgerlijk huwelijk. 

Bovendien, zo werd van de zijde der Regering aangevoerd, 
zouden wij door de in het vraagpunt gedane suggestie weer 
worden belast met de term „vrije toestemming", waarvan 
de betekenis niet nauwkeuriger vaststaat dan dat die vrije 
toestemming door het bestaan van een storing der geest-
vermogens als omschreven in artikel 1.5.1.2 uitgesloten is. 
Door de jurisprudentie is aan deze term tot dusver nimmer 
een ruimere interpretatie gegeven. In artikel 1.5.1.2 is juist 
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getracht het op dit punt bestaande, met de literatuur overeen-
stemmende, jurisprudentierecht te codificeren. Zou men echter 
naast het in dit artikel genoemde vereiste nog dat van het 
bestaan van vrije toestemming in de wet opnemen, dan zou dit 
een materiële wijziging van het huwelijksrecht betekenen en wel 
een wijziging, waarvan de consequenties in hoge mate onbe-
paald zouden zijn. 

Ook het door verschillende leden gememoreerde feit, dat 
het Zwitserse burgerlijk wetboek naast een aan dat van arti-
kel 1.5.1.2 analoog vereiste Urteilsfiihigkeit van partijen als 
voorwaarde stelt voor de geldigheid van het huwelijk, vermocht 
de Minister-niet tot andere gedachten te brengen. Het Zwitserse 
recht immers is ook in andere opzichten vrijgeviger niet 
mogelijkheden terug te komen op het gegeven ja-woord, zulks 
in tegenstelling tot de code-landen. Bovendien zou ook in 
Zwitserland een onder pressie van de omgeving tot stand ge-
komen huwelijk niet kunnen worden nietigverklaard wegens 
het ontbreken van de vereiste Urteilsfahigkeit. 

Op genoemde gronden was de Minister niet bereid de vanuit 
de commissie gedane suggestie te volgen. Wel was hij mèt 
verschillende leden der commissie van oordeel, dat bij een wij-
ziging van het materiële echtscheidingsrecht ook de mogelijk-
heden van nietigverklaring van het huwelijk in de beschouwing 
zullen kunnen worden betrokken. Een zodanige wijziging 
wordt echter in het kader van de aanhangige wetsontwerpen 
niet beoogd. 

VRAAG 6a. 
Zou het niet juister zijn, in de plaats van, zoals in artikel 

1.5.1.4, een wachttijd voor te schrijven, te bepalen, dat ook 
het gedurende een volgend huwelijk vóór de 307de dag na de 
ontbinding van het vorige huwelijk geboren kind geacht wordt 
de man uit het vorige huwelijk tot vader te hebben en daar-
naast een regeling te maken analoog aan die van artikel 
1.11.1.2? Dit lijkt een reëlere oplossing dan die welke wordt 
verkregen door aan artikel 1.11.1.1. de clausule ,,tenzij de 
moeder was hertrouwd" toe te voegen. 

Hierop werd van de zijde der regering geantwoord, dat de 
wachttijd in artikel 1.5.1.4 wordt voorgeschreven om „con-
fusio sanguinis" of, zoals onze Nederlands sprekende zuider-
buren het treffend noemen, „fcroostverwarring" te voorkomen. 
In artikel 1.5.1.4 worden van de voorgeschreven wachttijd ge-
vallen uitgezonderd, waarin kroostverwarring niet te duchten is. 
Herfouwt de vrouw met gebruikmaking van een der aldaar 
onder b en c genoemde uitzonderingen spoedig na de ontbinding 
van het eerste huwelijk en wordt haar binnen 306 dagen na die 
huvveüjksontbinding een kind geboren, dan is dit stellig niet in 
het eerste huwelijk verwekt. In de tweede plaats denke men 
aan de vrouw van de vermoedelijk overleden verklaarde, die 
met rechterlijk verlof krachtens artikel 1.18.2.11 hertrouwï; 
de mogelijkheid bestaat dan dat later blijkt, dat haar eerste 
huwelijk pas door het sluiten van het tweede is ontbonden 
en het in het vraagpunt ontwjkkelde stelsel zou dus tot ge-
volg hebben, dat de rechtspositie van het binnen 306 dagen 
geboren kind volkomen onzeker zou zijn. Het kind zou, wan-
neer de afwezige de datum van het sluiten van het tweede 
huwelijk mocht blijken te hebben overleefd, als kind uit het 
eerste huwelijk moeten worden aangemerkt. Ten derde denke 
men aan een vreemdelinge, wier nationale recht de wachttijd 
niet kent. 

Zoals reeds in het Voorlopig Verslag is opgemerkt, zal een 
weduwe die zwanger is van haar overleden echtgenoot niet 
licht nog tijdens haar zwangerschap hertrouwen, terwijl omge-
keerd een gescheiden vrouw die zwanger is en zo spoedig 
mogelijk wil hertrouwen, vermoedelijk juist van de andere man 
en niet van haar vroegere echtgenoot zwanger zal zijn. In de 
gevallen, dat een vrouw binnen 306 dagen hertrouwt en een 
kind ter wereld brengt, zal dat kind dus in de regel niet door 
de vroegere echtgenoot, maar door de andere man verwekt zijn 
(ook al zou dit vóór de huwelijksontbinding zijn geschied). 
Op deze gronden kwam de Minister juist het voorstel van het 
vraagpunt, geen wachttijd voor te schrijven maar te bepalen, 

dat het binnen 306 dagen geboren kind van 'rechtswege de 
vroegere echtgenoot tot vader heeft, weinig reëel voor. Daarbij 
komt nog, dat het, gezien de lange duur van de genoemde 
termijn, geenszins in alle gevallen waarschijnlijk is, dat een 
binnen 306 dagen na huwelijksontbinding geboren kind nog 
vóór de huwelijksontbinding is verwekt. 

Verwacht moet worden, zo werd nog van regeringszijde 
betoogd, dat in het stelsel van het vraagpunt ten aanzien van 
binnen de genoemde termijn tijdens een tweede huwelijk ge-
boren kinderen vrijwel steeds de verklaring van artikel 1.11.1.2 
zou worden afgelegd om de hoofdregel buiten werking te 
stellen. Het feitelijke resultaat is dan hetzelfde als datgene, 
dat het ontwerp rechtstreeks bereikt, maar de geboorteakte 
wordt belast met de nodige kanlmeldingen ten detrimente van 
het kind. Voorts werd gewezen op het gevaar, dat de reeds 
gehuwde ouders van het kind vergeten de in het stelsel van 
het vraagpunt noodzakelijke verklaring af te leggen. 

Schrapping van artikel 1.5.1.4 zou het bovendien ook voor 
een weduwe mogelijk maken onmiddellijk te hertrouwen. Ana-
logische toepassing van artikel 1.11.1.2 zou echter voor haar 
binnen 306 dagen na de dood van haar eerste man geboren 
kind, buiten het geval van scheiding van tafel en bed, geen 
uitkomst kunnen brengen, gezien het bepaalde in lid 1, tweede 
zin, van laatstgenoemd artikel. Zou men artikel 1.11.1.2 zo-
danig verruimen, dat ook de weduwe (buiten het geval van 
scheiding van tafel en bed) de hierin voorziene verklaring 
zou kunnen afleggen, dan zou zij kunnen bewerkstelligen, dat 
het kind waarvan zij bij het overlijden van haar man zwanger 
is, ten onrechte de staat van wettig kind van haaf overleden 
echtgenoot en daarmede zijn erfrecht verliest, ten einde aldus 
haar erfrechtelijke positie te verbeteren. 

In aansluiting hierop werd door enkele leden opgemerkt, 
dat een weduwe in het stelsel van het ontwerp ditzelfde kan 
bereiken door spoedig na de ontbinding van haar huwelijk in 
Engeland te huwen. Behoort, zo vroegen deze leden, voor deze 
gevallen niet een mogelijkheid te worden geschapen tegen-
bewijs te leveren tegen het wettelijk vermoeden, dat het binnen 
306 dagen na de ontbinding van het vorige huwelijk, staande 
een volgend huwelijk geboren kind de staat van wettig kind 
van de volgende echtgenoot heeft? 

De Minister verklaarde dit punt nog eens te zullen over-
denken. Hij was echter geneigd de uit de commissie gemaakte 
opmerking te onderschrijven, dat al te ver doorgevoerde ver-
fijning de rechtszekerheid in gevaar brengt. 

VRAAG 6b 
,,Moet niet worden bepaald, dat indien een vrouw vóór de 

307de dag na de ontbinding of nietigverklaring van het vorige 
huwelijk 2 kinderen (geen tweeling) ter wereld heeft gebracht, 
het tweede kind niet een wettig kind van de vroegere echtge-
noot is? 

De Minister merkte op, dat reeds in het Voorlopig Verslag 
het hoogst zeldzame, maar via Diephuis aan de praktijk ont-
leende geval ter sprake is gekomen, dat een vrouw binnen 3 
dagen na de ontbinding van haar huwelijk van een kind beviel 
en binnen 297 dagen na die bevalling nog een tweede kind ter 
wereld bracht. Ook bij verlenging van de wettelijke termijn 
van 300 tot 306 dagen, meende hij, zal deze mogelijkheid zich 
wel zo zelden realiseren, dat het niet de moeite waard is, 
daarin te voorzien voor het geval dat de vrouw niet inmiddels 
is hertrouwd (waartoe artikel 1.5.1.4 lid 2 sub h haar de ge-
legenheid biedt). Er zijn nog wel andere, veel meer voor-
komende gevallen, waarin langs enigerlei weg kan worden 
vastgesteld dat het kind pas na de ontbinding van het huwelijk 
is verwekt. Zou men echter in deze gevallen gaan voorzien, 
dan zou de rechtszekerheid die artikel 1.11.1.1 beoogt te bren-
gen, geheel op losse schroeven worden gezet. 

VRAAG 7 
Is het wel gewenst de toestemming van de toeziende voogd 

ook dan vereist te stellen voor het aangaan van een huwelijk 
door een onder voogdij staande minderjarige, wanneer de voogd 
ouder van het kind is? 
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Onder verwijzing naar de toelichting-Meijers op artikel 
1.5.1.5 betoogde de Minister de wenselijkheid het in lid 3 van 
dat artikel gestelde vereiste te handhaven. Een ouder-voogd 
van slecht levensgedrag immers zal niet licht ten aanzien van 
kinderen die de huwbare leeftijd hebben, worden ontzet of 
ontheven — veelal wordt dan met een ondertoezichtstelling 
(gezinsvoogdij) volstaan. Het vereiste van toestemming van de 
toeziende voogd kan dan voorkomen, dat het huwelijk wordt 
voltrokken, voordat het openbaar ministerie is verzocht van 
zijn bevoegdheid ex artikel 1.5.3.5 lid 2 tot stuiting van het 
huwelijk gebruik te maken. Bovendien heeft de onderhavige 
bepaling juncto artikel 1.8.1.4 lid 1 tot gevolg, dat de toe-
ziende voogd in eventuele huwelijkse voorwaarden moet wor-
den gekend, hetgeen de Minister evenzeer gewenst voorkwam. 

VRAAG 8 
a. Is niet-handhaving van het huwelijksheletsel tussen 

zwager en schoonzuster gewenst? 
h. Moet niet ook het huwelijk tussen een hij rechterlijk 

vonnis van overspel overtuigd persoon met de medeplichtige 
aan dat overspel worden verhoden? 

c. Behoort niet in de tekst van het tweede lid van artikel 
1.5.1.10 duidelijker tot uitdrukking te worden gebracht, dat 
onder aanverwantschap ook aanverwantschap door adoptie 
begrepen is? 

Ad a. Verschillende leden bepleitten handhaving van het 
huwelijksheletsel tussen zwager en schoonzuster, aangezien het 
voor een jonger zusje zo gemakkelijk is zich in het huwelijk 
van haar oudere zuster in te dringen. De sedert 1939 geldende 
uitzondering bij overlijden van de echtgenoot, die de zwager-
schap deed ontstaan en de bestaande dispensatiemogelijkheid 
zouden zij daarbij willen behouden. 

Door de Minister werd opgemerkt, dat de meerderheid van 
de commissie bij het uitbrengen van het Voorlopig Verslag 
van oordeel was, dat het huwelijksheletsel tussen schoonbroe-
der en schoonzuster geheel moet komen te vervallen. Dat 
voorstel is door hem gevolgd. Hij bracht voorts in herinnering, 
dat, zoals in de Memorie van Antwoord werd verklaard, de in 
het tijdvak van juni 1950—januari 1957 gedane afwijzingen 
van verzoeken tot dispensatie, met slechts één uitzondering, 
alle op overspel waren gegrond. Aangezien artikel 89 B.W. 
— dat hierna ad b aan de orde komt — niet is overgenomen, 
dus overspel geen huwelijksheletsel meer zal zijn en de afwij-
zingen juist daarop zijn gegrond, kwam handhaving van het 
onderhavige huwelijksheletsel hem zinloos voor. 

De verschillende leden hierboven aan het woord verklaarden 
door het betoog van de Minister niet overtuigd te zijn, aange-
zien huns inziens ook het huwelijksheletsel van artikel 89 B.W. 
gehandhaafd zou moeten worden. 

Ad b. De leden zojuist genoemd waren van mening, dat 
het behouden van een norm gewenst kan zijn, ook al zijn de 
middelen die voor de toepassing van die norm kunnen worden 
aangewend zwak, want ook dan gaat van het bestaan van een 
zodanige wettelijke norm nog een niet te verwaarlozen invloed 
uit op de vorming van het rechtsbewustzijn. Bovendien achtten 
zij verbetering van de aan de orde zijnde bepaling juist met 
het oog op haar handhaving zeer wel mogelijk. Die verbetering 
zou kunnen worden verkregen door een tekst te kiezen, die, 
anders dan artikel 89 B.W., bewijs van het overspel met alle 
middelen mogelijk maakt. Het verbod van een huwelijk tussen 
een persoon die overspel heeft gepleegd en de medeplichtige 
aan dat overspel zouden deze leden willen beperken tot een 
periode van 5 jaar. Vooral in grensgevallen zal een dergelijke 
bepaling naar hun stellige overtuiging een preventieve werking 
kunnen hebben: als de eerbied voor de norm zelf niet sterk 
genoeg meer is of zelfs geheel ontbreekt, zal toch de vrees 
voor wat „men" ervan zal denken gaan spreken. In geen geval 
mag de wet een premie stellen op het forceren van een huwe-
lijk door het plegen van overspel. 

Andere leden voerden hiertegen aan, dat verbodsbepalingen 
van deze aard slechts ten gevolge zullen hebben, dat de be-
trukkenen in concubinaat gaan leven. Dat de betrokkenen er 

van overspel door zouden worden afgehouden, achtten zij 
hoogst onwaarschijnlijk. Het belangrijkste bezwaar tegen der-
gelijke bepalingen was echter voor hen, dat zij niet de betrok-
kenen zelf maar veeleer de uit hun verhouding geboren kin-
deren het slachtoffer laten zijn. 

Van de zijde der Regering werd nog eens gewezen op de 
duidelijke samenvatting der bezwaren tegen artikel 89 B.W. in 
de reeds in het Voorlopig Verslag aan^haalde woorden van de 
Staatscommissie die het ontwerp-1886 heeft opgesteld: „Het 
verbod van een huwelijk tusschen een overspeler en den 
medeplichtige is machteloos om overspel te voorkomen, en als 
strafbepaling ongepast, terwijl het voor altoos belet eene onwet-
tige betrekking door eene wettige te vervangen, en zulks ten 
nadeele der kinderen, ook zelfs van die, welke geen vrucht zijn 
van het overspel". Zou men het verbod beperken tot een periode 
van 5 jaren, dan zou het een vrij lange periode van rechts-
onzekerheid in het leven roepen, bepaaldelijk ten detrimente 
van de kinderen. 

De Minister kon zich ook niet voorstellen, dat van het feit 
dat een dergelijke, slechts op hoogst gebrekkige wijze te hand-
haven bepaling in de wet voorkomt, een gunstige invloed zou 
uitgaan op de zedelijke oordeelsvorming of zelfs maar alleen 
op het feitelijke gedrag der justitiabelen. Hij vreesde veeleer, 
dat door zulke „slagen in de lucht" het algemene normbesef 
zou worden verzwakt. Het voorstel om het vereiste, dat het 
overspel bij het vonnis van echtscheiding moet zijn vastgesteld 
te laten schieten, heeft daarenboven het bezwaar, dat aldus de 
deur wordt opengezet voor al dan niet chicaneuze pogingen 
van de eerste echtgenoot latere huwelijksplannen van de ge-
wezen echtgenoot te doorkruisen door achteraf overspel te 
stellen met degene, met wie de gewezen echtgenoot wil her-
trouwen. 

Ad c. Met betrekking tot de vraag of in de tekst van het 
tweede lid van artikel 1.5.1.10 niet duidelijker tot uitdrukking 
zou moeten worden gebracht, dat onder aanverwantschap ook 
aanverwantschap door adoptie is begrepen, werd van regerings-
zijde opgemerkt: Dat onder aanverwantschap hier, evenals 
elders, aanverwantschap door adoptie is begrepen, ligt in hel 
begrip aanverwantschap besloten. Dit volgt duidelijk uit het 
artikel 1.1.2a lid 2, luidende: ,.Door huwelijk ontstaat tussen 
de ene echtgenoot en een bloedverwant van de andere echi-
genoot aanverwantschap in dezelfde graad als er bloedver-
wantschap bestaat tussen de andere echtgenoot en diens bloed-
verwant." Dat door adoptie bloedverwantschap ontstaat, volgt 
rechtstreeks uit artikel 1.12.3: ,.Door adoptie. verkrijgt de 
geadopteerde de staat van wettig kind van de adoptiefouders." 

Uitdrukkelijke vermelding in artikel 1.5.1.10 lid 2 van aan-
verwantschap door adoptie zou niet alleen overbodig zijn, 
maar ook gevaarlijk, omdat zij voet zou geven aan a contrario 
redeneringen ten aanzien van andere artikelen die gevolgen 
van aanverwantschap regelen en een dergelijke toevoeging 
evenmin bevatten, zoals de artikelen 1.15.1.5 lid 1, 1.15.4.5, 
1.15.7.1 lid 1 sub /, 1.15.8.1 lid 3. 

VRAAG 9 

a. Is handhaving van het huwelijksheletsel van artikel 
1.5.2.6 juncto artikel 1.5.4.1 onder d wel gewenst? 

b. Zo ja, is het dan niet gewenst uitdrukkelijk te bepalen, 
dat de ambtenaar van de burgerlijke stand ook met een nota-
Heel afschrift van de vereiste boedelbeschrijving genoegen zal 
moeten nemen? Verdient het — aangezien kennisneming van 
de inhoud der boedelbeschrijving door de ambtenaar van de 
burgerlijke stand onnodig lijkt — zelfs niet aanbeveling te 
bepalen, dat overlegging van een notariële verklaring dat de 
boedelbeschrijving is opgemaakt, voldoende is? 

Ad a. De Minister verklaarde na zorgvuldig onderzoek tot 
de conclusie te zijn gekomen, dat de motieven voor handhaving 
van het bedoelde „huwelijksbeletsel" overwegen. Wel achtte 
hij het gewenst in bepaalde gevallen dispensatie mogelijk te 
maken. 
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Ter adstructie van dit standpunt werd van de zijde der 
regering uiteengezet, dat drieërlei verplichting tot inventari* 
satie wel onderscheiden dient te worden: (1) de verplichting 
tot beschrijving der nalatenschap die artikel 1.6.9/) oplegt aan 
de langstlevende echtgenoot indien er minderjarige kinderen 
zijn; (2) de verplichting tot beschrijving van het vermogen 
van een pupil door artikel 1.15.12.2 aan iedere voogd opgelegd: 
(3) de in artikel 1.5.2.6 aan de ouder-voogd die wenst te 
hertrouwen opgelegde verplichting tot beschrijving van het 
vermogen van zijn kinderen. Dit laatste artikel beoogt een 
beschrijving van het vermogen naar de stand van zaken ten 
tijde van het nieuwe huwelijk, aangezien de samenstelling van 
het vermogen sedert het tijdstip, waarop de door artikel 
1.15.12.2 opgelegde beschrijving werd opgemaakt, door her-
belegging enz. belangrijk kan zijn gewijzigd. 

De ratio van deze, de hertrouwende ouder-voogd opgelegde 
inventarisatie is te voorkomen, dat de niet angstvallig van het 
eigen vermogen van de ouder-voogd afgescheiden bezittingen 
dar kinderen in de feitelijke en, bij hertrouwen in gemeenschap 
van goederen, ook juridische vermenging der vermogens van 
ouder-voogd en nieuwe echtgenoot betrokken raken. Het ont-
breken van behoorlijke bewijsstukken kan later, nadat de kin-
deren meerderjarig zijn geworden, tot conflicten leiden. 

De vrees is uitgesproken, dat deze invcntarisatieplicht wel 
eens in de weg zou kunnen staan aan een door bijzondere om-
standigheden noodzakelijke zeer spoedige huwelijksvoltrekking. 
Hierbij valt te bedenken, dat in de meeste gevallen zal kunnen 
worden volstaan met een betrekkelijk eenvoudig supplement op 
de boedelbeschrijving die kort na de aanvang van de voogdij is 
opgemaakt. Bepaalde vormvereisten stelt het artikel immers 
niet. ook niet dat de inventarisatie bij notariële akte geschiedt. 
Dit neemt niet weg, dat bij hoge uitzondering het hier be-
sproken artikel tot een moeilijk te aanvaarden uitstel van het 
huwelijk zou kunnen nopen. Daarom dient alsnog een moge-
lijkheid van dispensatie (verklaring van uitstel tot na het hu-
weiijk) door de boedelrechter te worden opgenomen. 

Ad b. De Minister stemde in met de opmerking, dat de 
ambtenaar van de burgerlijke stand geen belang heeft bij ken-
nisneming van de inhoud der boedelbeschrijving. Bovendien 
achtte hij de ambtenaar van de burgerlijke stand niet de aan-
gewezen autoriteit om te beoordelen, of een als boedelbeschrij-
ving aangediend stuk inderdaad als zodanig dient te worden 
geaccepteerd. Het verdiende zijns inziens de voorkeur te be-
palen, dat de boedelbeschrijving moet worden ingeleverd bij 
de boedelrechter van de woonplaats van de voogd, op wiens 
griffie ook de indertijd bij de aanvang van de voogdij gemaakte 
inventarisatie berust. Aan de ambtenaar van de burgerlijke 
stand kan dan een ontvangstbewijs, afgegeven door de griffier 
of, ingeval de boedelrechter uitstel heeft verleend, diens be-
schikking worden overgelegd. De Minister zegde een hiertoe 
strekkende aanvulling en wijziging van de in het vraagpunt ge-
noemdc bepalingen toe. 

VRAAG 10 

Verdient het geen aanbeveling opheffing van een huwelijks-
stuiiing ook zonder tussenkomst van een deurwaarder mogelijk 
te maken? — Verg. artikel 1.5.3.7. 

Inderdaad, meende de Minister, moet dit mogelijk zijn. Hij 
stelde daarom de volgende redactie van artikel 1.5.3.7 voor: 

„Een stuiting kan worden opgeheven: 
a. op dezelfde wijze als waarop zij is geschied; 
b. door een verklaring in persoon afgelegd ten overstaan 

van een der ambtenaren van de burgerlijke stand genoemd in 
hel vorige artikel; 

e. door een verklaring afgelegd ten overstaan van een no-
taris; 

d. door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis.''. 

VRAAG 11 

Mede in verband met de vraag, of niet de man erkenning van 
een niet door hem verwekt kind zou moeten kunnen vernietigen 
indien zijn huwelijk met de moeder van het kind door echt-
scheiding wordt ontbonden, wordt een nadere beschouwing van 
het rechtskarakter van de erkenning door de commissie gewenst 
geacht. 

Verschillende leden waren van oordeel, dat het begrip „er-
kenning" inhoudt dat men een kind als het zijne erkent, d.w.z. 
dat men in 'overeenstemming met de (biologische) werkelijk-
heid te kennen geeft de vader van het kind te zijn. Erkenning 
van een kind dat niet werkelijk het zijne is. is uitzondering. Dat 
zij als uitzondering is gedacht, blijkt ook uit de regeling van 
de betwisting van staat. De algemene regel van het wetboek 
behoort, meenden deze leden, niet op die uitzonderingen en niet 
op de mogelijkheid om in strijd met de werkelijkheid iets te 
kennen te geven, geschoeid te worden. Een niet aanvaardbare 
consequentie van de opvatting der erkenning als een materieel-
rechtelijke handeling achtten zij het voorts, dat in die opvatting 
de mogelijkheid bestaat familierechtelijke betrekkingen te cre-
eren, zonder dat — in tegenstelling tot wat voor de adoptie 
met zoveel zorg is tot stand gebracht! — voldoende waarborgen 
zijn gegeven, dat daarbij de belangen der betrokkenen in het 
oog worden gehouden. 

Van de zijde der regering werd hiertegenover gesteld, dat de 
veelal tot uitgangspunt gekozen onderscheiding: bewijsmiddel-
rechtshandeling, geen juiste basis is voor een beschouwing van 
het rechtskarakter der erkenning. De erkenning is stellig een 
rechtshandeling, maar dit houdt nog geen tegenstelling in tot 
een bewijsmiddel. Bovendien kunnen alle belangrijke kwesties 
die men met behulp van deze onderscheiding tracht te analy-
seren vanuit beide opvattingen op verschillende manieren wor-
den beslist. De tegenstelling, waar het hier om gaat. is. of men 
door een kind te erkennen te kennen geeft dat men de 
verwekker van dat kind is, dan wel dat men in de toekomst de 
juridische vader van het kind zal zijn. Naar de eerste opvatting 
heeft de erkenning het karakter van een individualisering van 
de onbekende vader en kan zij in strijd zijn met de werkelijk-
heid. Naar de tweede opvatting kan van strijd met de werke-
lijkheid geen sprake zijn, aangezien de erkenning nu juist een 
nieuwe, juridische werkelijkheid in het leven roept. 

De Minister meende ook te moeten ontkennen, dat erken-
ning van een kind door een ander dan zijn verwekker een 
uitzondering zou zijn in die zin. dat deze slechts zelden zou 
voorkomen. Het feit alleen, dat de volksmond hiervoor de uit-
drukking „op zijn naam nemen" kent. wijst al op het tegendeel. 

Wat hiervan zij. met stelligheid kon de Minister verklaren, 
dat de erkenning in het ontwerp het rechtskarakter heeft van 
een matericelrechtelijke handeling die een familierechtelijke be-
trekking in het leven roept tussen degene die deze rechtshande-
ling verricht en het kind dat door hem wordt erkend: erken-
ning draagt in het ontwerp het karakter van aanvaarding van 
vaderschap. 

De bevoegdheid om deze rechtshandeling te verrichten komt 
niet uitsluitend toe aan degene die het kind heeft verwekt. 
Anderzijds is een persoon die krachtens de uitzondcringsbepa-
lingen van artikel 1.11.3.4 tot erkenning niet bevoegd is. hiertoe 
ook niet bevoegd al zou hij het kind verwekt hebben. 

Het ontwerp, zo werd nog van regeringszijde aangevoerd, 
houdt er zeer wel rekening mee, dat door een erkenning onder 
omstandigheden aan gewichtige belangen ernstig nadeel kan wor-
den toegebracht. De verschillen tussen de waarborgen, waarmee 
respectievelijk de erkenning en de adoptie zijn omgeven, zijn 
te herleiden tot de verschillen tussen de bij het een en bij het 
ander in het spel zijnde belangen. Bij de adoptie worden be-
staande familierechtelijke banden geslaakt en komen daar 
nieuwe voor in de plaats; bij de erkenning blijft de bestaande 
familierechtelijke betrekking tot de moeder intact en komt er 
(met de toestemming der moeder) een nieuwe tot een vader bij. 
In artikel 1.11.3.4a zijn de personen genoemd, die bevoegd 
zijn binnen de grenzen aldaar gesteld vernietiging van de erken-
ning te vorderen, wanneer zij deze in strijd achten met de be-
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langen die zij vertegenwoordigen. Het ontwerp stelt zich echter 
voor de gevallen, genoemd in de leden 2—4 van dat artikel, 
op het standpunt dat de belangen van de aldaar genoemde per-
sonen een vernietiging van de erkenning niet kunnen recht-
vaardigen, wanneer de erkenning door de verwekker van het 
kind is gedaan. 

Het uitgangspunt, dat de erkenning een rechtshandeling tot 
aanvaarding van vaderschap is, heeft ook ten grondslag ge-
legen aan de uiteenzetting, die Minister Gerbrandy in § 3 van 
zijn Memorie van Antwoord over het wetsontwerp, dat tot her-
ziening van het kinderrecht bij de wet van 10 juli 1947 heeft 
geleid, op verzoek van de vaste Commissie voor Privaat- en 
Strafrecht heeft gegeven. Deze uiteenzetting, welke bij de 
verdere behandeling van het ontwerp geen bestrijding heeft 
ontmoet, luidde: 

,,De erkenning is een rechtshandeling, waarbij een man — 
tijdens het leven der moeder met haar goedvinden — de af-
stamming van haar natuurlijk kind voor zijn rekening neemt. 
Tot deze rechtshandeling is eenerzijds bevoegd iedere man, voor 
wien niet tijdens het gansche conceptie-tijdperk op grond der 
artikelen 84, 87 of 88 B.W. een wettelijk beletsel bestaan heeft 
om met de moeder gehuwd te zijn; doch anderzijds heeft een 
onaantastbaar recht daartoe slechts hij, die inderdaad de natuur-
lijke vader des kinds is: alleen de door dezen gedane erkenning 
zal door hen, die daarvan nadeel mochten ondervinden, niet 
met vrucht betwist kunnen worden. De erkenning kan dus be-
rusten op een fictie van vaderschap. Maar deze fictie wordt 
door de rechtsorde aanvaard; in de eerste plaats in het belang 
van moeder en kind, en in de tweede plaats, omdat de publieke 
moraliteit er allerminst mee gediend is, wanneer afstammings-
quaesties aan diepgaand onderzoek worden onderworpen. 
Slechts wanneer iemand van die fictie nadeel ondervindt, ver-
zet de rechtsorde zich daartegen en wordt den benadeelde toe-
gestaan de gedane erkenning te betwisten. Uit de omstandig-
heid. dat de erkenning reëel vaderschap in het algemeen niet 
waarborgt, volgt, dat daaraan niet meer consequenties ver-
bonden moeten worden dan strikt noodzakelijk is. Daarom 
heeft zij over hrt algemeen geen terugwerkende kracht." 

Het onderhavige ontwerp heeft dit uitgangspunt in de tekst 
van de artikelen zelf nader tot uitdrukking gebracht. Het enige 
reële verschil met de regeling van het geldende wetboek ligt 
echter, betoogde de Minister, in de mate. waarin een eenmaal 
gedane erkenning, indien deze door een niet-verwckker is ge-
daan, aan een vordering tot vernietiging wordt blootgesteld. 
Artikel 342 B.W. verleent deze vordering aan een ieder die bij 
een vernietiging enigerlei belang heeft, ongeacht de belangen 
die hiertegenover staan. Daartegenover worden in artikel 
1.11.3.4a de belangen die men bij een vernietiging kan heb-
ben, zorgvuldig afgewogen tégenover de fundamentele belangen 
van het kind en van de rechtsorde, die zekerheid van de als 
gevolg van de erkenning verkregen staat van natuurlijk of 
wettig kind verlangen. 

De vraag die aanleiding had gegeven tot de heropening van 
het debat over het rechtskarakter van de erkenning: Of niet de 
man erkenning van een niet door hem verwekt kind zou moeten 
kunnen vernietigen, indien zijn huwelijk met de moeder van 
het kind door echtscheiding wordt ontbonden? werd door de 
Minister ontkennend beantwoord. Artikel 1.11.3.4a laat uit-
sluitend toe. dat de man vernietiging vordert van zijn erkenning 
van een kind in de in lid 1 genoemde gevallen van bedreiging, 
dwaling, bedrog en misbruik van omstandigheden. Door beves-
tigende*beantwoording van de vraag zou dit worden uitgebreid 
tot gevallen die zouden moeten worden gekwalificeerd als dwa-
ling over iets toekomstigs. Zodanige dwaling geeft echter ook 
hij gewone overeenkomsten in het algemeen geen grond tot 
vernietiging. Bovendien zou, indien men de man zou toestaan 
voor het geval, dat het kind door opvolgend huwelijk is gewet-
tigd en dit huwelijk de gekoesterde verwachtingen zodanig heeft 
beschaamd dat het later door echtscheiding is ontbonden, op 
de eenmaal gedane erkenning terug te komen, daarmee een 
premie worden gesteld op echtscheiding, aangezien de man dan 
zou kunnen trachten aan de op hem rustende verplichting tot 
verzorging en opvoeding een eind te maken door echtscheiding 
te vorderen. 

VRAAG 12 
Moet niet, mi voorgesteld wordt opdracht niet alleen van 

de voogdij maar ook van de toeziende voogdij aan een rechts-
persoon mogelijk te maken, opnieuw worden overwogen ook 
opdracht van curatele aan een rechtspersoon mogelijk te maken? 

Deze vraag werd door de Minister in eerste aanleg ont-
kennend beantwoord. Uit bij het Ministerie van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid ingewonnen informaties was hem noch 
van het bestaan van behoefte aan de mogelijkheid tot opdracht 
van curatele aan rechtspersonen, noch van het bestaan van 
symptonen dat zodanige behoefte in de toekomst zou ontstaa'n, 
gebleken. De vermoedelijke verklaring hiervan leek hem te zijn, 
dat, anders dan voor voogdij het geval is, curatele slechts pleegt 
te worden uitgesproken, als er een vermogen van enige omvang 
is; hoofdtaak van de curator is dan ook vermogensbeheer. Is er 
een curator, dan kan deze tevens persoonlijk vertrouwensman 
van de curandus zijn. Een rechtspersoon-bank of trustmaat-
schappij zou voor vermogensbeheer, niet echter als persoonlijk 
vertrouwensman geschikt zijn. Wel kan deze zo nodig op in-
stigatie van de boedelrechter als lasthebber bij hef beheer wor-
den ingeschakeld. Sociaal-medische instellingen, vergelijkbaar 
met voogdij-verenigingen, missen anderzijds de geschiktheid om 
een min of meer omvangrijk of ingewikkeld vermogensbeheer 
op zich te nemen. Benoeming van een verpleeginstelling tot 
curator over een eigen verpleegde zou niet aanbevelenswaardig 
zijn, omdat zij moeilijk de rol van persoonlijke vertrouwens-
man kan vervullen.' Het Ministerie van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid kon zich met de vorenstaande argumentatie 
verenigen. 

Verscheidene leden konden met de prognose van genoemd 
Ministerie niet instemmen. Naar hun was gebleken ontstaan 
vooral in grote gemeenten, in toenemende mate moeilijkheden 
bij het vinden van een geschikte curator voor personen voor 
wie, hoewel zij slechts een klein vermogen bezitten, toch een 
curatele gewenst is. Men heeft deze moeilijkheid tot dusver 
kunnen oplossen door een ambtenaar bereid te vinden de 
curateles in persoon op zich te nemen. ïn feite behelpt men 
zich echter veelal met provisionele bewindvoeringen. Het ziet 
er echter niet naar uit, dat deze slechts als een noodoplossing 
te beschouwen uitweg op de duur voldoende zal zijn. Welk 
bezwaar is er bovendien, zo werd nog gevraagd, opdracht 
van curatele aan rechtspersonen mogelijk te maken, aangezien 
immers het gebruik van deze mogelijkheid in handen van de 
rechter zal liggen? 

Door de Minister werd toegezegd, dat hij deze kwestie nog 
eens zal bezien. 

VRAAG 13 
Is het gewenst de verplichting tot het verstrekken van levcns-

onderhoud verder te beperken door de alimentatieplicht van de 
kinderen te laten vervallen? Of is juist een uitbreiding van de 
onderhoudsverplichtingen gewenst? 

Verscheidene leden betoogden, dat allerlei zorg voor onbe-
middelden allengs door de Overheid is en Wordt overgenomen. 
Ook met betrekking tot de alimentatie gaat de ontwikkeling in 
die richting. Met de plicht tot onderhoud van behoeftige 
ouders is het thans zo gesteld, dat deze in de grote meerderheid 
der gevallen niet door de ouders zelf, maar door voor de in-
gevolge de Armenwet verstrekte bijstand verhaal zoekende 
diensten van sociale zaken der gemeenten worden afgedwongen. 
Hieruit spreekt naar de mening van deze leden duidelijk, dat 
deze wettelijke onderhoudsplicht zichzelf heeft overleefd. Men 
bedenke voorts, dat het nieuwe B.W. een wetboek voor de toe-
komst is en de gesignaleerde ontwikkeling in de ongeveer 10 jaar 
die ons nog van zijn inwerkingtreding scheiden een goed eind 
zal zijn voortgeschreden. Schrapping van de wettelijke onder-
houdsplicht betekent ook geen aantasting van de zedelijke plicht 
de ouders zoveel mogelijk in hun ouderdom bij te staan. Zij 
is slechts een uitdrukking van het feit, dat het zwaartepunt 
van de overheidstaak in deze is verschoven van het opleggen 
en afdwingen van een verplichting tot onderhoud der ouders 
door de kinderen naar een langs andere weg in dit onderhoud 
voorzien. Deze ontwikkeling kwam hun ook daarom gewenst 
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voor, omdat de alimentatieplicht op de weinig vermogenden 
relatief zwaarder drukt clan op de meer vermogenden. 

De overige leden der commissie konden met een schrapping 
van de onderhoudsplicht der kinderen jegens de ouders niet 
instemmen. Sommigen hunner wezen erop, dat de sociale 
voorzieningen slechts strekken tot het verschaffen aan ouderen 
van een bodempensioen. Andere leden waren van mening, dat 
het ontwerp al te ver gaat in het beperken van de onderhouds-
verplichtingen. Het ontwerp-Meijers, dal ook een onderhouds-
plicht kent tussen grootouders en kleinkinderen en tussen wet-
tige volle broers en zusters, had hun sterke voorkeur. Hoezeer 
de band tussen grootouders en kleinkinderen nog als een reële 
wordt gevoeld, blijkt, betoogden zij, ook uit het feit dat hun 
in het ontworpen erfrecht over en weer een legitieme portie 
wordt toegekend. Dat de ontwikkeling in een bepaalde rich-
ting zou gaan. konden zij ook niet als een argument voor be-
perking der alimentatieverplichtingen accepteren: die ontwikke-
ling immers wordt mede door de wetgever zelf bepaald. Deze 
loden behielden zich dan ook de vrijheid voor tijdens de open-
bare behandeling te trachten het ontwerp alsnog in de door 
hen gewenste zin te wijzigen. 

De Minister stelde op de voorgrond, dat de onderhavige 
materie zich in volle ontwikkeling bevindt, leder redigeren is 
daardoor in deze als het maken van een momentopname van 
dynamische verhoudingen. De ontworpen regeling moet dan 
ook niet worden gezien als bedoeld om in lengte van jaren Ie 
gelden. 

De uitbreiding der sociale voorzieningen heeft ook naar de 
mening van de Minister een terugdringing van de buigerrcch-
telijke alimentatie ten gevolge. Hij zou hieruit echter niet willen 
concluderen, dat het eerste dus voor het laatste in de plaats 
moet treden. Op die manier wordt zijns inziens tussen beide 
een te nauw verband gelegd, waardoor men ertoe zou worden 
gebracht een vacuüm te doen ontstaan in de burgerrechtelijke 
sfeer ten einde dit door sociale voorzieningen op te vullen. 
Hij sloot zich aan bij de leden die hadden betoogd, dat de 
sociale voorzieningen bodemvoorzieningen zijn: de civielrechte-
lijke onderhoudsplichten komen daar nog bovenop. Uitbrei-
ding van de sociale wetgeving l,wam hem gewenst voor, maar 
de alimentatieplichten worden daardoor niet overbodig. 

Met betrekking tot de door de commissie aan de orde ge-
stelde vraag wilde hij allereerst onderscheid maken tussen wat 
in normale familieverhoudingen als redelijk wordt gevoeld en 
datgene, wat met de sanctie van het recht verplicht moet wor-
den gesteld. De vraag, hoever men met het stellen van wetle-
lijke sancties moet gaan, zal moeten worden bezien, niet aan 
de hand van een meestal in uitersten vervallende casuïstiek, 
maar met het oog op de meest voorkomende, normaal te achten 
verhoudingen. Dan ontwaart men bij het onderhavige probleem 
altijd een conflict van generaties. In dat conflict of prioriteiten-
spel tussen de generaties schijnt zich thans, betoogde de Minis-
ter, een ontwikkeling te voltrekken in die zin dat de aandacht 
van de werkende generatie in toenemende mate wordt opgeëist 
door de zorg voor de toekomstige generatie, terwijl de zorg voor 
de oudere, uit het arbeidsproces uitgeschakelde generatie meer 
en meer overgaat op de gemeenschap. In de huidige fase van 
deze ontwikkeling kwam de Minister handhaving van de on-
derhoudsplicht der kleinkinderen jegens de grootouders niet 
gerechtvaardigd voor en evenmin invoering van een onder-
houdsplicht jegens minderjarige broers en zusters. Beide ver-
plichtingen zouden immers in doorsnee komen te rusten op 
personen die reeds onderhoudsverplichtingen kunnen hebben 
jegens hun ouders en schoonouders cp een tijdstip, waarop zij 
zelf kort gehuwd zijn en een jong gezin te bekostigen heb-
ben, dan wel sparen ten einde een gezin te kunnen stichten. 
Aan de andere kant achtte de Minister ook afschaffing van 
de onderhoudsplicht der kinderen tegenover hun ouders niet 
aanvaardbaar aangezien dit zou betekenen, dat in de geval-
len waarin de kinderen niet vrijwillig hun onderhoudsuitke-
ring verstrekken, de behoeftigen op steun krachtens de 
Armenwet zouden zijn aangewezen, ook in die gevallen waar-
in de kinderen een onderhoudsbijdrage kunnen verstrekken 
zonder zich wezenlijk te bekrimpen. 

VRAAG 14 

Verdient het, indien de onderhoudsplicht der kinderen tegen-
over de ouders wordt gehandhaafd, geen aanbeveling in artikel 
1.17.1.9 de woorden ,,jegens de tot onderhoud verplichten" te 
schrappen'.' 

De Minister bracht in herinnering, dat in het oorspronkelijk 
ontwerp evenals in hel omwerp Meijers stond dat de rechier de 
verplichting tot levensonderhoud kan matigen, wanneer het ge-
drag van de tot onderhoud gerechtigde dit rechtvaardigt. Het 
gewijzigde ontwerp heelt op instigatie van het Voorlopig Ver-
slag een stringentere norm opgenomen, omdat de ruime for-
mule van prof. Meijers tot een nog grotere openbaring van 
onverkwikkelijkheden uit de familiekring zou kunnen leiden 
dan nu het geval is (zie de Memorie van Antwoord blz. 52 en 
53). Voor de beantwoording van de vraag, of er grond bestaat 
de alimentatiepiicht te matigen, is bovendien, naar de Minis-
ter voorkwam, niet beslissend of de onderhoudsgerechtigde een 
in bepaalde opzichten slecht rnens is. een in bepaalde opzichten 
onwaardig leven leidt of zich misdragen heeft, maar of hij zich 
misdragen heeft jegens degene van wie hij nu onderhoud vor-
dert, dus zodanig dat deze door het wangedrag rechtstreeks 
(materiaal of ideëel) is benadeeld. 

Vanuit de commissie werd hiertegenover gesteld, dat ook niet 
tegen de tot onderhoud verplichte gericht wangedrag zo 1 ieder-
lijk en slotend kan zijn, dat niet meer in redelijkheid kan worden 
gevergd, dat hij de behoeftige ondersteunt. Niet het wangedrag 
op zichzelf, maar het bij dusdanig gedrag vorderen van steun 
levert in dat geval een zo kwetsende bejegening van de aan-
gesprokene op, dat van deze laatste betaling van onderhoud 
moreel niet of niet ten volle kan v\ orden gevergd. Men zal 
rekening moeten kunnen houden met alle gegronde tegenwer-
pingen die degenen, die moeien betalen, maken opdat de 
alimentatiegedachte zowel bij henzelf als bij anderen levend 
kan worden gehouden. 

De Minister verklaarde dat deze argumenten hem zozeer 
aanspraken, dat hij de kwestie nader in overweging wilde 
nemen. 

In aansluiting op de voorafgaande vragen werd nog in alge-
mene termen de door 'de commissie naar voren gebrachte vraag 
onder ogen gezien of het wenselijk was in verband met de door 
de ontwikkeling der wetenschap moelijk geworden verwek-
king van kinderen door kunstmatige inseminatie wijziging te 
brengen in een aantal bepalingen van het nieuwe burgerlijk 
wetboek. 

De Minister stelde voorop het standpunt van prof. Meijers, 
Regering en Kamer, onderwerpen waarin de laatste 25 jaar wij-
ziging is aangebracht niet in het kader van het ontwerp voor 
het nieuwe burgerlijk wetboek in behandeling te nemen. Prof. 
Meijers had aldus gehandeld len aanzien van het kinderrecht. 
De commissie had een uitzondering willen maken voor titel 
1.11 en de Regering was daarin meegegaan. Daarbij was echter 
niet getornd aan de bepalingen betreffende het désaveu door ds 
man (de artikelen 1.11.3—6) en wat de Regering betreft met 
opzet niet, namelijk met het oog op de kunstmatige inseminatie 
en haar consequenties. 

Ook naar het oordeel van de Minister is het door de kunst-
matige inseminatie aan de orde gestelde probleem principieel 
van het grootste belang. Voor zover zijn inlichtingen strekten 
— en hij was er zich van bewust, dat het vrijwel onmogelijk is 
nauwkeurige gegevens hieromtrent te verkrijgen, gezien de ge-
heimhouding waarmee deze materie is omgeven — is het 
praktisch in ons land niet van groot belang en is zeker geen 
stadium bereikt, waarin acuut naar een oplossing moet worden 
gezocht. Aangezien anderzijds de oordeelsvorming over dit 
onderwerp nog allerminst geacht kan worden zover te zijn ont-
wikkeld, dat de onderhavige materie rijp is voor behandeling 
door de wetgever, was hij van mening dat wijziging van het ont-
werp rnet het oog op de gevolgen van kunstmatige inseminatie 
ook niet plaats behoorde te hebben. Hij was er zich van be-
wust dat door de wet niet te wijzigen bepaalde en zelfs be-
paald ongewenste gevolgen van kunstmatige inseminatie wor-



den gehandhaafd en dat door incidentele wijzigingen reeds nu 
enige verbetering hierin zou kunnen worden gebracht. Naar 
zijn stellige overtuiging diende echter van een dergelijke frag-
mentarische regeling te worden afgezien en te worden ge-
wacht tot hel onderwerp in zijn volle omvang, dat wil zeggen 
zowel naar zijn administratief", straf- en tuchtrechtelijke als 
naar zijn civielrechtelijke aspecten kan worden overzien. 

Op deze gronden achtte hij ook verbetering van de bepa-
lingen over het désaveu door de man op enkele andere punten, 
waartoe vanuit de commissie suggesties waren gedaan, niet 
gewenst. Ook ogenschijnlijk ondergeschikte herzieningen van 
deze bepalingen maken afweging van alle daaraan verbonden 
consequenties noodzakelijk, zodat wijziging van de desbetref-
f'ende artikelen beter kan wachten tot het désaveu in zijn ge-
heel nieuw kan worden bezien. 

Ten slotte deed de Minister irlededeling van het voornemen 
nog enkele technische wijzigingen van ondergeschikte beteke-
nis, los van de besproken vraagpunten der commissie, te 
zullen aanbrengen. 

Voor de wijzigingen, welke de Minister bij het mondelinge 
overleg aankondigde, meent de commissie naar de reeds afge-
drukte vijfde Nota van Wijzigingen (stuk nr. 15) te mogen 
verwijzen. 

De commissie* wil zich over deze Nota van Wijzigingen 
nog nader beraden en kan op dit ogenblik dus nog geen 
eindverslag uitbrengen. 

Aldus vastgesteld 24 juni 1957. 
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