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EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL 

Z i t t i n g 1958—1959 

Nr. 22 

(Het voorlopig verslag is gedrukt onder nr. 205 
der zitting 1957—1958) 

MEMORIE VAN ANTWOORD omtrent de ontwerpen van 
wet tot: 

1. vaststelling van Boek 1 van het nieuwe Burgerlijk Wet-
boek, met uitzondering van de titels 9 en 10 (3767); 

2. vaststelling van de titels 9 en 10 van Boek 1 van het 
nieuwe Burgerlijk Wetboek (3768). 

(Ingezonden 30 oktober 1958.) 

Het heeft de ondergetekende getroffen, dat men algemeen 
de behoefte heeft gevoeld, in de aanvang van het voorlopig 
verslag met gevoelens van droefheid de nagedachtenis te eren 
van prof. Meijers en mr. Donker, aan wie het niet beschoren is 
geweest de ondernomen grootse arbeid te voltooien. Met vol-
doening nam hij kennis van de waardering, uitgesproken voor 
de oorspronkelijke en de tegenwoordige samenstelling van het 
driemanschap, dat de voortzetting van de door prof. Meijers 
aangevangen taak op zich heeft willen nemen. 

Algemeen 

1. De ondergetekende volgt gaarne de door de Eerste 
Kamer verkozen bespreking van de twee wetsontwerpen, die 
te zamen het eerste boek van het nieuwe wetboek beogen vast 
te stellen, in één stuk. 

Met de richtlijnen, die de Kamer zich voor de behandeling 
van de ontwerpen heeft gesteld, stemt de ondergetekende gaarne 
in. Punten, waarop kritische opmerkingen van de Kamer aan 
het licht brengen, dat een aanvulling of wijziging van de ont-
werpen overweging verdient, zal hij nader in studie nemen, 
opdat, waar nodig, ter gelegenheid van de invoeringswetgeving 
verbetering worde voorgesteld. Hij geeft ook gaarne de ver-
zekering de nodige aandacht te zullen schenken aan desiderata 
en bezwaren, die in de literatuur worden kenbaar gemaakt. 

Het was hem een grote voldoening uit het verslag te lezen, 
dat de Eerste Kamer het door de Regering en de Tweede 
Kamer ingenomen standpunt omtrent de wenselijkheid van een 
algehele herziening van het Burgerlijk Wetboek deelt en zich 
met de voorgenomen wijze van behandeling in het algemeen 
kon verenigen. De welwillende ontvangst, die ook deze Kamer 
de thans door haar in behandeling genomen ontwerpen heeft 
bereid, en de opbouwende kritiek, welke zij daaraan wijdt, zul-
len een aansporing te meer zijn voor allen, die zich met deze 
omvangrijke en moeilijke arbeid bezighouden, om met vereende 
krachten de voltooiing van het door prof. Meijers ontworpen 
bouwwerk naderbij te brengen. 

2. Vele leden hebben de opmerkingen in herinnering ge-
bracht, welke gemaakt zijn in het voorlopig verslag van deze 
Kamer omtrent de algemene politieke beschouwingen over de 
rijksbegroting voor 1953 (zitting 1952/53, nr. 2800, stuk nr. 
42, blz. 13) en bij de openbare behandeling van dat wets-
ontwerp {Handelingen van de Eerste Kamer, zitting 1952/53, 
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blz. 76 en 77). Daarin werd betreurd, dat de Regering het niet 
dienstig had geoordeeld, de Eerste Kamer in het overleg om-
trent de vraagpunten (nr. 2846) te betrekken. Overeen-
komstige opmerkingen werden destijds door sommige leden 
gemaakt in het voorlopig verslag van deze Kamer over hoofd-
stuk IV der rijksbegroting voor 1953 (zitting 1952/53, nr. 2800, 
stuk nr. 59, blz. 2). De leden, in het onderhavige verslag te 
dezer plaatse aan het woord, hadden het als een bezwaar onder-
vonden, rauwelijks tegenover de materie van de onderhavige 
ontwerpen van wet te zijn geplaatst, zonder voldoende in de 
gelegenheid te zijn geweest zich in gemeenschappelijk beraad 
omtrent enkele fundamentele problemen uit te spreken. 

Het verheugt de ondergetekende, dat deze leden zich nochtans 
in het algemeen konden verenigen met de door de Tweede 
Kamer aanvaarde conclusies op de vraagpunten (zitting 1953— 
1954 — 2846, stuk nr. 33). Inderdaad beschikt de Eerste Kamer 
in de stukken, welke de openbare behandeling der vraagpunten 
in de Tweede Kamer voorbereidden, en de verslagen van de 
openbare beraadslagingen van die Kamer over de vraagpunten, 
boven en behalve de voorbereidende stukken en handelingen 
dier Kamer over de onderhavige wetsontwerpen, over veel 
materiaal, dat de vorming van het oordeel der Eerste Kamer 
over de daaraan thans onderworpen wetsontwerpen zeer kan 
vergemakkelijken. Wat nu de redenen betreft, die de toenmalige 
ambtsvoorganger van de ondergetekende hebben bewogen, de 
Eerste Kamer niet te betrekken in de behandeling der vraag-
punten, moge hij zijnerzijds verwijzen naar de nota van 
Minister Donker, welke de aanbieding van de vraagpunten in-
leidde (nr. 2846, stuk nr. 2, blz. 3), de memorie van antwoord 
aan deze Kamer omtrent de algemene politieke beschouwingen 
over de rijksbegroting voor 1953 (nr. 2800, stuk nr. 42b, blz. 
9), het antwoord van de Minister-President in deze Kamer op 
14 januari 1953 (Handelingen blz. 106), de memorie van ant-
woord aan deze Kamer betreffende hoofdstuk IV der rijksbe-
groting voor 1953 (nr. 2800, stuk nr. 59«, blz. 2) en de rede 
van de toenmalige ambtsvoorganger van de ondergetekende in 
deze Kamer op 25 februari 1953 (Handelingen blz. 2075). De 
ondergetekende onderschrijft het aldaar betoogde, met name 
ook het bezwaar, ontleend aan de staatsrechtelijke positie van 
deze Kamer. Hij merkt nog op, dat dit bezwaar ook reeds was 
genoemd in de memories van antwoord aan de Eerste Kamer 
over hoofdstuk IV van de rijksbegrotingen 1950 (nr. 1400, 
stuk nr. 70a, blz. 2) en 1952 (nr. 3200, stuk nr. 83a, blz. 4). 

3. Het verheugt de ondergetekende, dat men zich in meer-
derheid kon verenigen met de opneming in het nieuwe wetboek 
ook van die stukken privaatrecht, welke thans in het Wetboek 
van Koophandel zijn geregeld. In § 3, onder a, van zijn alge-
mene inleiding tot de toelichting van de ontwerpen heeft prof. 
Meijers bondig de argumenten, die daarvoor pleiten, samen-
gevat en een aantal bezwaren, die daartegen zijn aangevoerd, 
weerlegd. Enige leden hebben verklaard onder de indruk te zijn 
gekomen van het betoog, dat het lid der Kamer mr. W. F. 
Lichtenaucr bij de behandeling van de begroting 1957 van het 
departement van de ondergetekende tegen de opneming van 
vorenbedoelde gedeelten van het privaatrecht in het nieuwe 
wetboek heeft gehouden. Het waren in het algemeen dezelfde 
argumenten, die prof. Meijers te aangehaalder plaatse reeds had 
besproken. Hetzelfde geldt voor de argumentatie van prof. 
Wiarda in W.P.N.R. 4287. De ondergetekende heeft in zijn 
antwoord op de rede van de heer Lichtenauer (Handelingen, 
zitting 1956—1957, blz. 2220) doen blijken, dat ook hem de 
bezwaren geenszins overtuigend voorkwamen. Nu in het voor-
lopig verslag geen nieuwe argumenten zijn te berde gebracht, 
moge hij thans met een verwijzing naar de genoemde uiteen-
zettingen volstaan. 

4. Enkele leden hebben verklaard het te betreuren, dat, blij-
kens het ontwerp, het Burgerlijk Wetboek geen wijziging van 
fundamentele aard zal ondergaan. Huns inziens is dat wetboek 
een gecompliceerd sluk wetgeving, doordat de huidige maat-
schappelijke orde een verdeling meebrengt in verscheidene be-
langengroeperingen. Zij stelden, dat een eenvouldiger opzet zou 
kunnen worden verkregen, wanneer het Burgerlijk Wetboek zou 

uitgaan van de gelijkheid van de ene burger tot de andere, om-
dat dan vele regelingen, welke slechts strekken tot bescherming 
van de belangen van bepaalde, meest bevoorrechte groeperin-
gen, zouden kunnen vervallen. 

Naar de verwachting van de ondergetekende zou echter, zo-
als in het verslag van verschillende andere zijden werd ver-
klaard, ook wanneer een maatschappelijke orde, die eerst-
genoemde leden blijkbaar voor ogen stond, tot uitgangspunt 
werd genomen, het Burgerlijk Wetboek niet een minder ge-
compliceerd stuk wetgeving worden dan thans wordt voorge-
steld. Het is niet, zoals deze leden stelden, een bescherming 
van de belangen van bepaalde, meest bevoorrechte groe-
peringen, die de structuur van het ontwerp bepaalt. Bij een 
fundamenteel gelijke waardering van de belangen van iedere 
burger vereist de ingewikkeldheid van het moderne maatschap-
pelijk verkeer een veelal gecompliceerde regeling om een ieder 
zoveel mogelijk te vergunnen in vrijheid zijn persoonlijkheid te 
ontplooien, zonder dat de een de ander komt te overheersen. 

5. Met spijt constaterende, dat de onderhavige ontwerpen 
op bepaalde punten geen oplossing geven, zagen vele leden in 
het uitblijven van een constructief voorstel inzake het huwelijks-
en echtscheidingsvraagstuk een bewijs van de onmacht van de 
wetgever om in gemeen overleg dit belangrijke probleem te 
liquideren. Met instemming vernam de ondergetekende de hier-
aan toegevoegde opmerking, dat het te hopen is, dat het „ge-
sprek", waarvan de ondergetekende bij de behandeling van de 
onderhavige ontwerpen in de Tweede Kamer mededeling heeft 
gedaan, de weg zal effenen tot het indienen van zodanig voor-
stel, nog vóór de totstandkoming van de invoeringswet. Nadere 
mededelingen over de stand van dit „gesprek" tussen niet-
officiële representanten van onderscheidene volksgroeperingen 
kan de ondergetekende niet doen. Dit vindt zijn verklaring in 
de aard van het gesprek, zoals hij die te aangehaalder plaatse 
heeft omschreven. 

6. Dezelfde leden hebben opgemerkt, dat de onderhavige 
ontwerpen geen oplossing geven ten aanzien van enkele onder-
werpen, welke weliswaar nog kort geleden de aandacht van de 
wetgever hebben gehad, doch welker praktische toepassing aan-
leiding blijkt te geven tot problemen. Zij voerden aan, dat som-
mige van die problemen zonder wijziging van het ontwerp, c.q. 
van de wet, niet gemakkelijk tot oplossing kunnen worden ge-
bracht, en dachten hierbij met name aan het huwelijksvermo-
gensrecht, voor zover dit bij de wet van 14 juni 1956, Stb. 343, 
is gewijzigd, aan de Adoptiewet, alsmede aan het civiele kinder-
recht, hetwelk wederom de aandacht zal moeten hebben, in-
dien te zijner tijd het kinderstrafrecht opnieuw zal zijn geregeld. 

Op het huwelijksvermogensrecht en het kinderrecht moge de 
ondergetekende verderop, onder 20 en 30, nog terugkomen. 
Wat de adoptie betreft, die na 1838 hier te lande voor het eerst 
regeling heeft gevonden bij de op 1 november 1956 in werking 
getreden wet van 26 januari 1956, diene, dat naar de mening 
van de ondergetekende deze geheel nieuwe materie eerst nader 
in en door de rechtspraak tot verdere ontwikkeling moet wor-
den gebracht, voordat grondig kan worden beoordeeld, of er 
behoefte bestaat aan wederingrijpen van de wetgever in de 
regels, die uit de artikelen 344/—344o B.W. zijn overgenomen 
in titel 1.12 van het onderhavige wetsontwerp 3767. 

Deze leden hebben ook het vertrouwen uitgesproken, dat 
de ondergetekende diligent zal blijven, met name wat betreft 
de op de door hen genoemde gebieden omvangrijke literatuur. 
De ondergetekende geeft gaarne die verzekering. Hij moge 
hieraan de algemene opmerking verbinden, dat naar zijn oor-
deel, zeker wat het hier aan de orde zijnde burgerlijk recht be-
treft, men zich dient te hoeden voor een te veelvuldige wisseling 
van wettelijke regels. Ook waar een probleem rijst — en van 
welke wettelijke regeling brengt de toepassing geen problemen 
aan de dag, die bij haar vaststelling niet geheel zijn overzien!—, 
verdient het veelal de voorkeur, dat het probleem eerst zoveel 
mogelijk tot klaarheid komt in de praktijk, de rechtspraak en de 
wetenschap. Ook daar, waar deze niet tot een geheel bruikbare 
oplossing komen, is dat veelal geen verloren tijd, maar nood-
zakelijke voorstudie voor het beramen van nieuwe wettelijke 
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voorzieningen. Wellicht geldt dit nog in versterkte mate in een 
tijd, waarin de wetgever een zo noodzakelijke en omvangrijke 
taak op zich heeft genomen als de hercodificatie van het pri-
vaatrecht, met inbegrip van tal van gebieden van het burgerlijk 
recht, welke in een lange periode — van vijfentwintig jaren 
of nog veel langer — in het geheel geen fundamentele herzie-
ning hebben ondergaan en deze dringend behoeven. 

Ontwerp 3767 
TITEL 2 

7. Artikel 1.2.6. In de memorie van antwoord aan de 
Tweede Kamer (stuk nr. 7, blz. 12—13) is uiteengezet, dat de 
betekenis van deze bepaling is, dat zij een bepaald gebruik van 
de naam van een ander onrechtmatig verklaart en dus een wet-
telijke basis geeft voor een rechtsvordering, welke men tot nu 
toe uitsluitend op het ongeschreven recht kan baseren. Aldaar 
is er ook reeds op gewezen, dat volgens de algemene regels een 
rechterlijk verbod van een onrechtmatige gedraging, hetwelk 
door een dwangsom kan worden versterkt, ook kan worden 
uitgelokt zonder dat van schade als gevolg van die gedraging 
is gebleken. Men zie voor het bestaande recht het arrest van 
de Hoge Raad van 4 januari 1952, N.J. 1953, 158, en voor het 
ontwerp de algemene bepaling van artikel 3.11.1. Aan het in 
artikel 3.11.8 uitgedrukte algemeen geldende vereiste van een 
voldoende belang zal bij de in het onderhavige artikel onrecht-
matig verklaarde gedragingen wel steeds zijn voldaan, althans 
in de gevallen, waarin de gedaagde ook in de toekomst het 
voeren van de naam dreigt voort te zetten. De ondergetekende 
antwoordt dan ook ontkennend op de door vele leden gestelde 
vraag, of het raadzaam zou zijn in het onderhavige artikel te 
bepalen, dat een schade-element niet behoeft te worden gesteld 
en bewezen om een verbod te verkrijgen. 

Met betrekking tot het door deze leden genoemde bezwaar, 
dat het ontwerp voor het nieuwe wetboek niet als één geheel, 
doch in afzonderlijke gedeelten in behandeling is genomen, 
moge hij opmerken, dat de op het onderhavige punt regel-
gevende titel 3.11 in zoverre reeds bekend is, dat zij in het 
onder nr. 3770 aanhangige wetsontwerp is vervat. 

8. Naar aanleiding van de vraag van vele andere leden, 
wat in dit artikel „de naam van een ander" betekent, zij op-
gemerkt, dat „de naam" zowel de voornamen als de geslachts-
naam, alsook de combinatie van geslachtsnaam en voornamen 
kan omvatten. Artikel 1.2.6. verklaart het voeren van de naam 
van een ander zonder diens toestemming onrechtmatig, wan-
neer men daardoor de schijn wekt hetzij die ander te zijn, 
hetzij tot diens geslacht of gezin te behoren. Verwarring met 
de persoon van de ander is in vele gevallen slechts te duchten, 
wanneer men de geslachtsnaam' te zamen met één of meer 
voornamen van de ander, al dan niet afgekort tot voorletters, 
voert, maar er zijn ook gevallen denkbaar, waarin die schijn 
reeds wordt gewekt door het enkel voeren van de geslachts-
naam, zonder voornamen of voorletters. De schijn, tot eens 
anders geslacht of gezin te behoren, zal in vele gevallen door 
het voeren van de geslachtsnaam met willekeurige voornamen 
of voorletters kunnen worden gewekt; in andere gevallen zal 
de schijn, tot iemands geslacht te behoren, juist worden ge-
wekt, doordat men met diens geslachtsnaam ook één of meer 
in diens geslacht gebruikelijke voornamen, al dan niet afge-
kort, voert. 

TITEL 4 
9. Artikel 1.4.1. In het voorlopig verslag te dezer plaat-

se is gesteld, dat het vijfde lid van dit artikel tot gevolg heeft, 
dat ieder èn volledige inzage èn volledige afschriften van de 
in de registers van de burgerlijke stand opgenomen akten kan 
verkrijgen. Dit is juist, in zoverre, dat deze bepaling waar-
borgt, dat een ieder kennis kan nemen van de inhoud der 
akten. In welke vorm dit zal worden verwezenlijkt, laat zij 
in het midden. Krachtens artikel 1.4.7, onder e, zal bij alge-
mene maatregel van bestuur de raadpleging van de registers 
worden geregeld. Daar kan worden bepaald, in hoeverre raad-
pleging in de vorm van inzage wordt toegelaten. Het zou ook 
om administratief-technische redenen niet raadzaam zijn, in-

zage van de akten zelf onbeperkt toe te laten. Dat is ook niet 
nodig, omdat de openbaarheid, het vermogen tot kennisne-
ming van de inhoud der akten, reeds wordt verwezenlijkt 
door het uitdrukkelijk voorschrift van artikel 1.4.9a, lid 1, 
dat een ieder bevoegd is, zich door de ambtenaar, die met 
de bewaring van een register van de burgerlijke stand is be-
last, een volledig afschrift van een daarin voorkomende akte 
te doen afgeven. Van deze wetsbepaling zou bij algemene 
maatregel van bestuur niet kunnen worden afgeweken. 

Vele leden hebben te dezer plaatse de strekking van artikel 
1.4.9«, leden 2 en 3, en het van deze bepalingen te verwachten 
resultaat ter sprake gebracht. Zij meenden, dat de wetgever 
hoopt, de ongezond-nicuwsgierige met een kluitje in het riet 
te sturen, maar dat deze door een beroep op lid 1 zijn nieuws-
gierigheid ten volle kan bevredigen. Zij noemden deze wijze 
van wetgeven weinig elegant en de leden 2 en 3 weinig zin-
vol en zij opperden — daarbij vermoedelijk denkend aan de 
artikelen 103 en 104 van het Besluit Bevolkingsboekhouding 
— de mogelijkheid, de registers slechts openbaar te doen zijn 
onder een bij de wet te stellen voorbehoud, hetwelk de vcr-
krijging van een volledig afschrift beperkt tot bepaalde per-
sonen, b.v. het openbaar ministerie, advocaten, notarissen, als-
mede personen, die op een nader te omschrijven wijze hun 
werkelijk belang bij het afschrift hebben aangetoond. 

De ondergetekende ziet de strekking van artikel 1.4.9a, 
leden 1—4, enigszins anders. De wet van 17 april 1887, Stb. 
67, waarbij de bevolkingsregisters zijn ingesteld, bepaalt niet, 
dat deze openbaar zijn. Het doel der bevolkingsregisters nood-
zaakt niet tot volledige openbaarheid en met die wet zijn dan 
ook ver strekkende bepalingen, die vragen om inlichtingen 
ter bevrediging van nieuwsgierigheid de kop in trachten te 
drukken, zeer wel verenigbaar. Maar het doel van de burger-
lijke stand om van de staat van personen te doen blijken en 
de functie van de akten als het aangewezen bewijsmiddel van 
de feiten, die deze staat bepalen, vereisen, dat de registers 
van de burgerlijke stand voor een ieder toegankelijk zijn, in 
die zin, dat men van de inhoud der akten kennis kan nemen 
en afschriften kan verkrijgen. Wel heeft de wet van 31 mei 
1934, Stb. 276, waarbij de artikelen 24 en 25 B.W. zijn ge-
wijzigd en waaraan de onderhavige bepalingen in hoofdzaak 
zijn ontleend, een met volledige respectering van de open-
baarheid verenigbare en naar de ondergetekende meent ook 
nuttige stap gedaan om ongezonde nieuwsgierigheid tegen te 
gaan. Niet zozeer om reeds bestaande „nieuwsgierigheid", 
welker gezond- of ongezondheid niet gemakkelijk kan worden 
onderkend, te onderdrukken, maar veeleer om te voorkomen, 
dat deze wordt gewekt door het ongevraagd verkrijgen van 
gegevens, waaraan geen behoefte bestaat. „Extracten uit de 
geboorte-akten — aldus de memorie van toelichting op 
het ontwerp dier wet — moeten vaak worden overgelegd bij 
examens, aanvragen voor verzekering, plaatsing in scholen, 
enz. Het is dan van belang te weten, wanneer en waar de 
persoon geboren is, wie zijne ouders zijn. Doch het heeft 
geen nut mededeeling te doen of het kind door geboorte wettig 
is of eerst later is gewettigd. Anderzijds kan zoodanige mede-
deeling voor den betrokkene onaangenaam wezen. Daarom 
wordt thans de gelegenheid geopend ten aanzien van geboorte-
akten te volstaan met een uittreksel, waarin eventueele kant-
meldingen voor zooveel noodig zijn verwerkt. In vele gevallen 
zal met zoodanig uittreksel kunnen worden volstaan. Intus-
schen blijve de bevoegdheid om uitdrukkelijk een volledig af-
schrift te vragen. Vraagt men een afschrift zonder meer, dan 
krijgt men dus een uittreksel met den inhoud, omschreven in 
het^nieuwe laatste lid van artikel 24 B.W." (zitting 1933— 
1934 — 308, nr. 3) . Van dezelfde beweegredenen heeft de 
ondergetekende doen blijken in zijn memorie van antwoord 
aan de Tweede Kamer, ad artikelen 1.4.9 en 1.4.9a, vierde 
en vijfde alinea. 

TITEL 5 
Algemeen 

10. Huwelijksbeletselen. Met voldoening vernam de onder-
getekende, dat men zich in meerderheid heeft uitgesproken 
tegen handhaving van overspel als huwelijksbeletsel. Ook hij 
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meent, dat de verschillende zienswijzen genoegzaam bekend 
zijn, zodat een uiteenzetting in den brede thans niet nodig is. 

Vele leden hebben in het bijzonder de aandacht gevestigd 
op een mogelijkheid, die zij aanduidden als z.g. ruilhuwelijken. 
Of de door hem beschreven denkbaarheid in enigszins beteke-
nende mate voorkomt, zodat hier van een probleem moet 
worden gesproken, is de ondergetekende niet bekend. Ge-
noemde leden voerden aan, dat de rechter hier machteloos 
tegenover staat, ten gevolge van het toegelaten bewijs van 
overspel door bekentenis, c.q. verstek. Maar een wijziging op 
dit stuk zou echtscheiding na bewijs van het in zulke 
gevallen vermoedelijk inderdaad, onderling of met derden, ge-
pleegde overspel niet beletten. Het door de hier aan het woord 
zijnde leden aanbevolen herstel van voornoemd huwelijksbe-
letsel heeft de ondergetekende bij de behandeling van het 
onderhavige wetsontwerp in de Tweede Kamer reeds uitvoe-
rig bestreden. Wat het denkbeeld van deze leden, de rechter 
te verplichten om de naam van de medeplichtige aan het over-
spel in het vonnis op te nemen, betreft, dit hangt ten nauwste 
samen met de vraag van de toelaatbaarheid van bewijs van 
overspel door bekentenis en verstek in het echtscheidings-
geding en als zodanig zou een bespreking van dit denkbeeld 
het hierboven onder 5 bedoelde huwelijks- en echtscheidings-
vraagstuk in zijn volle omvang aan de orde stellen, hetgeen 
thans, naar de overtuiging van de ondergetekende, de oplos-
sing van dit nijpende vraagstuk niet nader zou brengen. 

Om overeenkomstige redenen zou hij nu niet willen ingaan 
op een deel van hetgeen vele andere leden in dit verband heb-
ben opgemerkt. Met hun stelling, dat herstel van het huwelijks-
bcletsel van overspel, voor zover het effect heeft, zou leiden 
tot uitbreiding van het aantal gevallen, dat een concubinaat 
tot stand komt, stemt de ondergetekende in. 

11. Vele leden hebcn ter sprake gebracht, dat in de vijfde 
titel, en in het ontwerp in het algemeen, vele beslissingen aan 
de kantonrechter worden opgedragen — zij dachten hierbij 
o.m. aan de vervangende huwelijkstoestemming door de kan-
tonrechter en aan de benoeming van voogden en toeziende 
voogden —• en vroegen zich af, of het niet beter zou zijn, 
alle beslissingen in familiezaken over te laten aan de boedel-
rechter. Zij voerden aan, dat laatstgenoemde te dier zake meer 
deskundig en minder overbelast zal zijn dan de kantonrechter. 
Enige andere leden noemden daarentegen de kantonrechter 
voor vele aangelegenheden de aangewezen rechter, omdat de 
kantongerechten over het gehele land verspreid zijn, hetgeen 
medebrengt, dat de kantonrechter in het algemeen dichter bij 
de justitiabelen staat, dezen beter begrijpt en kent. 

Ook elders in het voorlopig verslag, met name onder 13 ad 
artikel 1.5.1.6 en onder 32 bij de afdeling 1.15.12, is de com-
petentieverdeling tussen kantonrechter, rechtbank, boedelrech-
ter en kinderrechter ter sprake gekomen. De ondergetekende 
veroorlooft zich te dezer plaatse te verwijzen naar zijn hierna 
onder 32 volgende uiteenzetting, waarom en naar welke criteria 
het ontwerp taken en bevoegdheden aan de boedelrechter toe-
kent, die in de geldende wet hetzij aan de kantonrechter, hetzij 
aan de rechtbank toekomen of zouden moeten worden toebe-
deeld. Daar bespreekt hij ook de voor- en nadelen, die voor-
noemde groepen leden aan competentie van de kantonrechter 
hebben toegeschreven. 

Uit die uiteenzetting moge blijken, dat het zijns inziens in het 
stelsel van het ontwerp niet goed zou passen, de bevoegdheid 
van de kantonrechter in zaken van vervangende huwelijkstoe-
stemming en van voogdijopdracht naar de boedelrechter over 
te brengen. Voor de benoeming en het ontslag van voogden en 
toeziende voogden zijn in de eerste plaats de belangen van de 
verzorging en opvoeding van de minderjarige maatstaf, veel 
minder het aan de voogd toekomende bewind over eventueel 
vermogen van de minderjarige. De vervangende huwelijkstoe-
stemming wordt in deze memorie nader onder 13 besproken. 

Artikelen 
12. Artikel 1.5.1.2. Het verheugt de ondergetekende, dat 

men zonder voorbehoud instemde met de nieuwe regeling van 
het huwelijksbeletsel van geestelijke gestoordheid. 

Zoals ook uit het verslag van het mondeling overleg met de 
vaste Commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer (3767, nr. 
16 bij vraag 5) kan blijken, deelt hij de mening, uitgesproken 
door enkele leden, dat in het ontwerp naast die regeling niet 
ook nog het vereiste van de „vrije toestemming" voor het huwe-
lijk gesteld zou moeten worden, ten einde nietigverklaring mo-
gelijk te maken van een huwelijk, dat beweerdelijk onder druk 
van de omgeving is tot stand gekomen. 

13. Artikel 1.5.1.6. De door vele leden aan de orde ge-
stelde vraag, of de kantonrechter wel de meest aangewezen 
autoriteit is tot het geven van een vervangende huwelijkstoe-
stemming, beantwoordt de ondergetekende voorshands bevesti-
gend. Hij acht het niet nodig thans op dit punt af te wijken 
van de geldende artikelen 94 v. B.W., die deze taak eveneens 
opdragen aan de kantonrechter, behoudens hoger beroep op de 
rechtbank. 

In eerste aanleg acht de ondergetekende te dezer zake de 
tussenkomst van een alleensprekend rechter te verkiezen boven 
collegiale behandeling. Om deze reden zou hij, wanneer het tot 
opdracht aan een andere rechter mocht komen, met vele andere 
leden veeleer de voorkeur geven aan de kinderrechter boven de 
meervoudige kamer van de rechtbank. Maar, als gezegd, komt 
de kantonrechter ook de ondergetekende voldoende competent 
voor en men dient zich ook te hoeden voor overbelasting van 
het nog steeds betrekkelijk jonge instituut der kinderrecht-
spraak, dat reeds voor een zo zware, veel omvattende taak is 
gesteld. 

14. Artikel 1.5.1.9. Terecht is in het voorlopig verslag 
opgemerkt dat, zowel volgens dit artikel als volgens het gel-
dende artikel 98 B.W., een minderjarige, in wiens opvoeding 
wordt voorzien krachtens een bevel van de strafrechter, waarbij 
hij ter beschikking van de Regering is gesteld, voor het aangaan 
van een huwelijk, naast de toestemming vereist volgens de 
algemene regels (artikelen 1.5.1.5 en 6 ) , ook die van de Minis-
ter van Justitie behoeft, terwijl een onder toezicht gestelde 
minderjarige daarvoor geen bijzondere toestemming behoeft. 
Wel moet de ambtenaar van de burgerlijke stand, wanneer aan-
gifte van het voorgenomen huwelijk van een minderjarige is 
gedaan, onderzoeken of deze onder toezicht is gesteld, en als 
dit het geval blijkt, de kinderrechter verwittigen (artikel 
1.5.2.5.). De kinderrechter kan, indien naar zijn aanvankelijk 
oordeel het belang van de minderjarige zich tegen het voorge-
nomen huwelijk verzet, het openbaar ministerie verzoeken het 
huwelijk te stuiten krachtens artikel 1.5.3.5, lid 2. Op een 
vordering tot opheffing van de stuiting wordt na het nodige 
onderzoek beslist door de rechtbank; aan de behandeling van 
deze vordering neemt de kinderrechter deel. In het voorlopig 
verslag is de vraag gesteld, of deze regeling wel logisch en 
sluitend is en met name of het niet aan te bevelen ware, ook in 
geval van ondertoezichtstelling een bijzondere toestemming 
voor het huwelijk te eisen, hetzij van de gezinsvoogd, hetzij 
— zo deze daartoe niet competent wordt geacht — van de 
kinderrechter. 

Deze kwestie is ook besproken bij de behandeling van het 
ontwerp dat geleid heeft tot de herziening van het kinderrecht 
bij de wet van 10 juli 1947, Stb. H 232. Men zie § 9 van de 
memorie van toelichting op dat ontwerp (zitting 1936—1937 
— 387, nr. 3) , § 9 van het voorlopig verslag van de vaste 
Commissie voor Privaat- en Strafrecht (zitting 1938—1939 — 
43, nr. 1), § 9 van de memorie van antwoord (zitting 1939— 
1940 —• 55, nr. 1) en punt 5 van het eindverslag van de com-
missie (zitting 1946—1947 — 25, nr. 1). De argumenten die 
toen voor de invoering van de thans geldende, in het ontwerp 
overgenomen regeling zijn aangevoerd, worden door de onder-
getekende gedeeld. 

De aard der door de strafrechter opgelegde maatregel van 
terbeschikkingstelling en het gewicht der misdrijven of ernstige 
overtredingen die daartoe noopten, rechtvaardigen het vereiste 
van toestemming van de Minister, opdat zoveel mogelijk wordt 
voorkomen dat het kind, met medewerking, althans toestemming 
van de ouders, zich aan de uitvoering van die maatregel ont-
trekt door het aangaan van een huwelijk, waardoor het immers 
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meerderjarig wordt en de tenuitvoerlegging behoort te eindigen. 
Een en ander kan ook de uiterste consequentie van het toestem-
mi ngsvereiste rechtvaardigen, namelijk dat nietigverklaring 
wordt gevorderd van het door onoplettendheid van de ambte-
naar van de burgerlijke stand zonder de vereiste toestemming 
tot stand gekomen huwelijk (artikel 1.5.5.7). 

Daarentegen zou het, in het bijzonder ook in de talrijke 
gevallen waarin de ondertoezichtstelling slechts berust op on-
macht of mindere geschiktheid van de ouders om hun opvoe-
dingstaak zelfstandig te vervullen, te ver gaan, altijd een uit-
drukkelijke rechterlijke toestemming voor het huwelijk van een 
onder toezicht gestelde minderjarige te eisen. De ondergeteken-
de spreekt hier van een rechterlijke toestemming, omdat men 
zijns inziens een diermate ingrijpende bevoegdheid, zoals in het 
voorlopig verslag ook reeds werd verondersteld, bezwaarlijk 
aan de gezinsvoogden zou kunnen toekennen, zodat men wel 
zou moeten denken aan toestemming van de kinderrechter. Het 
verschil tussen de geldende regeling en het vereisen van uit-
drukkelijke toestemming bestaat voorts hierin, dat in het laatste 
stelsel het huwelijk, eenmaal voltrokken doordat de ambtenaar 
van de burgerlijke stand verzuimd heeft na te gaan dat de 
minderjarige onder toezicht was gesteld, vernietigbaar zou zijn. 
De ondergetekende zou deze uitbreiding van de categorie ver-
nietigbare huwelijken niet toejuichen. Hij vraagt zich overigens 
af, of wel ooit de kinderrechter — of welke andere autoriteit 
die voor het instellen der op artikel 1.5.5.7 gegronde vordering 
zou moeten worden ingeschakeld — heil zou verwachten van 
een procedure tot vernietiging van het huwelijk, welke dan na 
enige tijd tot verbreking van het jonge gezin en herleving van 
de gezinsvoogdij zou moeten leiden. 

Wat de oplettendheid van de ambtenaren van de burgerlijke 
stand betreft — welke, zoals reeds werd opgemerkt, in beide 
stelsels in gelijke mate noodzakelijk is — het is de onderge-
tekende bij navraag gebleken dat zij een enkele maal inderdaad 
te wensen overlaat. Hij zal hun aandacht nog eens vestigen op 
de noodzaak zich bij het voogdijregister te informeren. Klach-
ten over een „lek" in het contact tussen kinderrechter en open-
baar ministerie zijn hem niet bekend; voor zover hij weet, is het 
openbaar ministerie steeds tot stuiting bereid gevonden in de 
gevallen dat deze naar het aanvankelijk oordeel van de kinder-
rechter in het belang van de minderjarige geboden was. 

De vraag is nog gesteld, of de ondergetekende kan mede-
delen, hoe in kringen van de kinderbescherming over de hier-
boven besproken kwestie wordt gedacht. Het is hem gebleken, 
dat geen eenstemmigheid heerst; sommigen spraken een voor-
keur voor het vereisen van een uitdrukkelijke toestemming uit, 
verscheidene anderen verklaarden zich hiertegen. Na ernstige 
overweging van de verschillende meningen is hij op boven-
genoemde gronden tot de slotsom gekomen, dat handhaving 
van het geldende stelsel raadzaam is. 

15. Artikel 1.5.1.10. De gelding van het huwelijksverbod 
tussen wettige verwanten, wanneer de verwantschap door 
adoptie is ontstaan, komt ook in verscheidene andere landen 
voor. Het is in het onderhavige artikel overgenomen uit de wet 
van 26 januari 1956, Stb. 42, waarbij de mogelijkheid van 
adoptie in ons recht is ingevoerd. 

Het komt de ondergetekende niet geraden voor, zich thans 
reeds uit te spreken over de vraag of deze zeer recent tot stand 
gekomen bepaling op de duur zou moeten worden gewijzigd. 

16. Artikel 1.5.5.2. Vele leden hebben gevraagd, waarom 
de ondergetekende de huwelijksvoltrekking door de bevoegde 
ambtenaar van de burgerlijke stand een zo gewichtige formali-
teit acht, dat op haar niet-naleving de sanctie van vernietigbaar-
heid moet worden gesteld. Hij moge vooropstellen, dat ook 
naar het geldende artikel 147, lid 1, B.W. een huwelijk, vol-
trokken ten overstaan van een niet bevoegde ambtenaar van de 
burgerlijke stand, kan worden nietig verklaard. Voltrekking 
van een huwelijk ten overstaan van een ambtenaar van de 
burgerlijke stand van een andere gemeente dan die in welker 
gemeentehuis of territoir het huwelijk van de aanstaande echt-
genoten ingevolge de artikelen 1.5.4.6 en 7 behoort te worden 
voltrokken, is denkbaar in twee gevallen: het huwelijk wordt 

voltrokken in het gemeentehuis of het territoir van een andere 
gemeente dan die, waar afkondiging is geschied; of bij de vol-
trekking fungeert een ambtenaar van de burgerlijke stand ener 
andere gemeente; vergelijk Hof Arnhem 4 juli 1951, N.J. 1952, 
53. Het laatste geval is, buiten zeer bijzondere omstandigheden, 
nauwelijks denkbaar. Het onderhavige artikel heeft dan ook 
voornamelijk betekenis als sanctie op pogingen tot ontsnapping 
aan het vereiste van afkondiging in de gemeente, waar men 
wenst te huwen. 

17. Artikel 1.5.5.6. In het voorlopig verslag is het denk-
beeld ontwikkeld, de uitsluiting van een op overtreding van 
artikel 1.5.1.1 gegronde vordering tot nietigverklaring van een 
huwelijk in geval van zwangerschap van de vrouw niet alleen 
te doen gelden, indien zij het is, die de vereiste leeftijd mist, 
maar ook wanneer het gebrek ligt in een te jeugdige leeftijd 
van de man. Tevens is de wenselijkheid geopperd hieraan een 
restrictie te verbinden voor het geval, dat de vrouw reeds vóór 
het huwelijk zwanger was geworden. 

Opgemerkt zij, dat de praktische betekenis van de onder-
havige grond tot nietigverklaring van een voltrokken huwelijk 
tegenwoordig niet groot is. Ten eerste omdat de aanstaande 
echtgenoten hun geboorteakte moeten overleggen en ook overi-
gens de ambtenaar van de burgerlijke stand en, wanneer toe-
passing van artikel 127 of 129 B.W. wordt gevraagd, de rech-
ter zoveel mogelijk plegen te waken tegen overtreding van 
artikel 86 B.W. (artikel 1.5.1.1 van het ontwerp) door kenne-
lijk zeer jeugdige personen. Ten tweede door het in geval van 
minderjarigheid geldende vereiste van huwelijkstoestemming. 
Niettemin wil de ondergetekende gaarne erkennen, dat het 
denkbeeld overweging verdient. Hij moge zich thans van een 
oordeel daarover en over de formulering, die daaraan even-
tueel in de wet ware te geven, onthouden in afwachting van 
een nadere bestudering, mede van de gronden die indertijd tot 
opneming van de bestaande uitsluitingsbepaling hebben geleid 
(vergelijk Diephuis IV, blz. 125, noten 2 en 3) en van die, 
welke in het kader van het ontwerp een uitbreiding daarvan 
zouden kunnen rechtvaardigen. 

18. Artikel 1.5.5.7, lid 2. De ondergetekende deelt de 
mening, dat het hier gestelde wettelijk vermoeden van bekend-
heid met het huwelijk weerlegbaar moet zijn. Dit is tot uit-
drukking gebracht door de term „vermoeden". De woorden 
„behoudens tegenbewijs" zijn uit artikel 146, lid 3, B.W. niet 
overgenomen, vooreerst, omdat tegenbewijs steeds openstaat, 
tenzij de wet het uitsluit, voorts omdat het ontwerp de uitdruk-
king vermoeden vermijdt, indien het een z.g. praesumptio iuris 
et de iure betreft; men vergelijke de toelichting van prof. 
Meijers, blz. 183, 2de en 3de alinea. 

19. Artikel 1.5.5.8, lid 2. In het voorlopig verslag is twijfel 
uitgesproken aan de wenselijkheid van het voorschrift, dat een 
vordering tot nietigverklaring van een huwelijk slechts in één 
geval bij wijze van reconventie kan worden ingesteld, met name 
wanneer een vordering tot nietigverklaring van een huwelijk 
op grond van een eerder gesloten huwelijk van een der echt-
genoten aanhangig is en de gedaagde deze vordering wil be-
antwoorden met een vordering tot nietigverklaring van het 
eerder gesloten huwelijk. Deze door prof. Meijers niet toege-
lichte bepaling nogmaals overwegende, is de ondergetekende 
tot de slotsom gekomen, dat zij, als zijnde van procesrechtelijke 
aard, niet in het Burgerlijk, maar veeleer in het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering een plaats zou moeten vinden; men 
vergelijke artikel 250 van laatstgenoemd wetboek. Bij een t.z.t. 
in te dienen voorstel tot schrapping van de onderhavige be-
paling ware nader onder ogen te zien. in hoeverre een dergelijk 
voorschrift in dat wetboek wenselijk is, mede gelet op de daar-
in voorkomende bepalingen voor het geval dat een zaak ver-
knocht is aan een andere aanhangige zaak (artikelen 158— 
159). 

TITELS 6, 7 EN 8 
20. In het voorlopig verslag is herinnerd aan de toezegging, 

die de ondergetekende in de Tweede Kamer heeft gedaan, de 
op 1 januari 1957 in werking getreden, in het onderhavige 
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ontwerp overgenomen nieuwe regeling van het huwelijksgoede-
renrecht bij de wet van 14 juni 1956, Sth. 343, in haar toe-
passing zorgvuldig te bezien en te zijner tijd te overwegen, of 
legislatieve correcties moeten worden aangebracht. Men sprak 
de mening uit, dat een herziening, als hier bedoeld, niet te lang 
op zich mag laten wachten en vroeg, of hij reeds kan mede-
delen, welke stappen hij in dit opzicht denkt te nemen, en met 
name of hij zich reeds heeft beraden over de instelling van een 
commissie van deskundigen op het gebied van het huwelijks-
vermogensrecht, als bepleit in de Tweede Kamer. 

Aansluitende aan zijn hierboven, sub 6, gegeven uiteenzetting 
omtrent het wijzigen van zeer recent tot stand gekomen en in 
werking getreden wetten, waarbij onderdelen van het burger-
lijk recht in belangrijke mate zijn herzien, meent de ondergete-
kende, dat thans nog niet de tijd is gekomen om een standpunt 
te bepalen, of en op welke punten bovengenoemde regeling 
legislatieve correcties behoeft. Met name acht hij de ontwikke-
ling van het nieuwe huwelijksgocdcrcnrecht nog niet rijp om 
tot de instelling van een commissie ter voorbereiding van een 
wetswijziging over te gaan. 

TITEL 8 

AFDELING 1 

Algemeen 
21. De ondergetekende heeft met voldoening vernomen, dat 

men algemeen de opneming van een regeling van het wettelijk 
deelgenootschap in plaats van een regeling van de gemeen-
schappen van winst en verlies en van vruchten en inkomsten 
een grote verbetering achtte. Niet alleen aan de uitwerking van 
die gemeenschappen in de akten van huwelijkse voorwaarden 
zijn moeilijkheden verbonden, maar ook de toepassing dier be-
palingen. mede bij de afrekening tussen partijen of haar erfge-
namen na de ontbinding dier gemeenschappen, kan grote moei-
lijkheden opleveren. En inderdaad geeft de omstandigheid, dat 
de gehuwde vrouw thans geheel zelfstandig over eigen inkom-
sten kan beschikken, steun aan de verwachting dat bij vele 
huwelijkse voorwaarden voor het wettelijk deelgenootschap in 
stede van een beperkte gemeenschap zal worden gekozen. 
Blijkens mededelingen in de notariële vakpers wordt dit ook nu 
al herhaaldelijk gedaan. 

22. De ondergetekende moge naar aanleiding van de vraag 
van verscheidene leden met betrekking tot een afzonderlijk 
belasten van de inkomens van echtgenoten in herinnering bren-
gen dat zijn ambtgenoot van Financiën — wie deze aangelegen-
heid in eerste instantie regardeert — bij de behandeling van 
hoofdstuk VIIB van de rijksbegroting 1957 (memorie van 
antwoord Tweede Kamer blz. 6) heeft te kennen gegeven, dat 
de gedachtenvvisseling omtrent dit denkbeeld, dat de grondslag 
van de belastingheffing ten aanzien van gehuwden raakt, bij 
de algemene herziening van de belastingen thuishoort. 

Wat de fiscale gevolgen van een winstuitkering bij het 
einde van het deelgenootschap betreft, heeft zijn genoemde 
ambtgenoot aan de ondergetekende medegedeeld van oordeel te 
zijn dat een dergelijke uitkering niet aan de heffing van in-
komstenbelasting zal zijn onderworpen. Tn de gevallen waarin 
het deelgenootschap eindigt door overlijden van één der echt-
genoten zal ter zake van zodanige winstuitkering echter wel 
successierecht verschuldigd zijn. 

23. De ondergetekende heeft kennis gekomen van het in het 
voorlopig verslag aangehaalde artikel in W.P.N.R. 4528, waarin 
J. Klein aanbeveelt op enige punten af te wijken van de door 
J. M. Polak in W.P.N.R. 4459 geredigeerde model-akte van 
deelgenootschap, welke grotendeels overeenstemt met de wette-
lijke bepalingen van regelend recht in titel 8. afdeling 2 van 
het onderhavige ontwerp. Het deelgenootschap beoogt een 
deling van de vermeerdering of vermindering van de vermogens 
der echtgenoten. Die vermeerdering of vermindering wordt 
volgens het ontwerp vastgesteld door een eenvoudige aftrek-
som tussen de eindwaarde van het vermogen en de aanvangs-
waarde van het stamvermogen, gevormd door hetgeen is aan-

gebracht of tijdens het bestaan van het deelgenootschap door 
erfopvolging, making of gift is verkregen. Daarbij wordt dus 
met iedere vermogensvermeerdering rekening gehouden. onver-
schillig uit welken hoofde zij voortkomt: uit arbeid, uit be-
spaarde inkomsten, uit waardestijging van goederen die als 
stamvermogen of door wederbelegging van stamvermogen zijn 
verkregen. Evenzo wordt niet onderscheiden naar de aard van 
de tijdens het deelgenootschap betaalde of in het eindvermogen 
voorkomende schulden. 

De ondergetekende wil niet ontkennen, dat er in dit stelsel 
— gelijk in elk ander stelsel — gevallen denkbaar zijn, waarin 
het tot resultaten kan leiden, waartegen uit billijkheidsoogpunt 
bezwaar kan worden gemaakt. Dit kan bezwaarlijk vermeden 
worden zonder de eenvoud van het stelsel in zodanige mate 
prijs te geven, dat het niet meer gemakkelijk hanteerbaar is. 

Wat het wettelijk deelgenootschap betreft vervalt men dan 
licht .weder in dergelijke moeilijkheden, als eigen zijn aan de 
gemeenschappen van winst en verlies en van vruchten en in-
komsten. Wil men b.v., zoals J. Klein bepleit, bepalen dat ver-
mogensvermeerdering niet in rekening wordt gebracht, voor 
zover zij het gevolg is van een waardestijging van in het eind-
vermogen aanwezige, als stamvermogen of door herbelegging 
van stamvermogen verkregen goederen, mits die waardestijging 
niet is toe te schrijven aan verbeteringen welke uit inkomsten 
zijn gefinancierd, dan dient te worden bedacht dat van elk in 
het eindvermogen aanwezig goed zou moeten worden nagegaan, 
of het identiek is met een als stamvermogen verkregen goed 
en, zo neen, of de verkrijging geheel of ten dele is gefinancierd 
uit gelden, die rechtstreeks of indirect uit de vervreemding 
van stamvermogen voortkomen dan wel als inkomsten zijn te 
beschouwen. Behalve wanneer volledige financiering van de 
verkrijging uit inkomsten zou blijken, zou dan vervolgens nog 
moeten worden onderzocht, of het goed verbeteringen heeft 
ondergaan en, zo ja, hoe die gefinancierd zijn. Zou men zo-
danige regel alleen voor in het eindvermogen nog in natura aan-
wezige goederen uit het stamvermogen en niet voor herbeleg-
gingen toepassen, dan werkt hij zeer willekeurig. Men kan zich 
voorts afvragen, of het gerechtvaardigd is, verschil te maken 
tussen waardestijging ten gevolge van een beleggingsbeleid dat 
door herbelegging of juist door behoud van bepaalde vermo-
gensbestanddelen die gelukkige uitkomst heeft opgeleverd, als-
mede of verschil moet worden gemaakt tussen de resultaten 
van het beleggingsbeleid ten aanzien van de als stamvermogen 
en de als vrucht van besparingen verkregen goederen. 

De ondergetekende wil met deze beschouwingen geenszins 
een eindoordeel uitspreken over de vraag, welke de meest ge-
wenste uitwerking van het deelgenootschap is. Ook uit die van 
J. C. van Oven, P. W. van der Ploeg en Th. A. Versteeg in 
W.P.N.R. 4543 en uit de daar beproken model-akten blijkt, 
dat tal van vragen door de notaris, in overleg met partijen, 
onder het oog gezien en beantwoord moeten worden. Komen 
partijen tot de conclusie dat het in hun geval raadzaam is, van 
de wettelijke regeling af te wijken, dan kunnen zij dit doen. 
Voorshands acht hij het echter voor het onderhavige ontwerp 
een juiste keuze, in de wetsbepalingen van regelend recht een 
door zijn eenvoud gemakkelijk te hanteren stelsel op te bouwen, 
dat in de meest voorkomende gevallen tot redelijke uitkomsten 
leidt. 

Artikelen 

24. Artikel 1.8.2.5. In het ontwerp geschiedt de deling 
met inachtneming van de bedragen waarop de vermogens op 
het ogenblik der beschrijving zijn geschat; de beschrijving wordt 
dan ook, zowel wat de samenstelling als wat de waarde van de 
vermogensbestanddelen betreft, naar de toestand op het ogen-
blik van de beschrijving gemaakt. Deze regeling is verkozen 
ter wille van haar eenvoud. De ondergetekende acht dit een 
belangrijk voordeel en anderzijds is hij niet overtuigd door het 
tegen deze regeling ingebrachte bezwaar, dat het geval zich kan 
voordoen dat op uiteenlopende tijdstippen wordt geïnvesteerd 
en tussen deze tijdstippen koersveranderingen en andere waarde-
mutaties kunnen optreden. Terecht is in het verslag opgemerkt, 
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dat in het normale geval, dus in verreweg de meeste gevallen, 
de inventarisatie van de beide vermogens op dezelfde dag zal 
plaats hebben. Wanneer een der partijen die zelf gereed is 
harerzijds te inventariseren, ziet aankomen dat de andere parlij, 
al dan niet met opzet, minder prompt tot de beschrijving zal 
overgaan en zij daarvan nadeel vreest, staat het haar vrij ook 
harerzijds te wachten. 

Zeer vele leden verklaarden er meer voor te gevoelen, voor 
de berekening van de waarde der eindvermogens een objectief 
bepaald tijdstip, met name dat van het einde van het deelge-
nootschap, te kiezen. Blijkbaar wilden deze leden, evenals W. 
Heuff in zijn artikel in W.P.N.R. 4512, deed, wel de regel 
aanvaarden dat hetzelfde tijdstip beslissend is voor de samen-
stelling van het vermogen en voor de te schatten waarde van 
de vermogensbestanddelen. Zij voorzagen de tegenwerping, dat 
dan moeilijkheden zullen ontstaan in verband met het bewijs, 
welke goederen op dat — min of meer in het verleden liggende 
— tijdstip aanwezig waren. De ondergetekende zou deze tegen-
werping inderdaad willen maken en hieraan willen toevoegen, 
dat ook de schatting van de toenmalige waarde van vermogens-
bestanddelen, welke inmiddels verdwenen kunnen zijn of vcr-
anderingen kunnen hebben ondergaan, haar bezwaren heeft. 
Wat de eerste tegenwerping betreft hebben de hier bedoelde 
leden zich met genoemde schrijver afgevraagd, of zij niet kan 
worden ontzenuwd door te bepalen, dat tot het te beschrijven 
vermogen geacht worden te behoren alle ten tijde van de 
beschrijving aanwezige zaken, met uitzondering van de zaken, 
ten aanzien waarvan bewijs wordt geleverd, dat zij na het 
einde van het deelgenootschap zijn verkregen door erfstelling, 
legaat, schenking, arbeid of op andere wijze, mits niet ten 
koste van het ten tijde van het einde van het deelgenootschap 
aanwezige vermogen. De ondergetekende meent, dat dit zou 
neerkomen op twee inventarissen, een naar het heden èn een 
naar het verleden, omdat zonder deze laatste de wederpartij 
veelal bezwaarlijk als aannemelijk gemaakt zal kunnen crken-
nen, dat een niet door erfstelling, legaat of schenking verkre-
gen goed is bekostigd uit besparingen op inkomsten uit arbeid 
en niet uit de opbrengst van al bij het einde van het deelgenoot-
schap voorhanden zaken. Naar zijn mening heeft prof. Meijers 
in de bepalingen van regelend recht, welke het ontwerp op het 
hier besproken punt geeft, terecht weder aan een eenvoudige, 
gemakkelijk hanteerbare regeling de voorkeur gegeven. 

25. Artikel 1.8.2.9. In het stelsel van het ontwerp, dat de 
beschrijving van het eindvermogen geschiedt naar de staat 
waarin het op het ogenblik van de beschrijving verkeert, iigt 
besloten dat goederen, die tussen het einde van het deelgenoot-
schap en het ogenblik der beschrijving door erfopvolging, 
making of gift zijn verkregen, enerzijds tot het stamvermogen 
worden gerekend en anderzijds, voor zover zij op het ogenblik 
der beschrijving nog in natura of in de gedaante van een wcder-
belegging aanwezig zijn, in het te beschrijven eindvermogen 
worden opgenomen. Hiertegen is in het voorlopig verslag aan-
gevoerd, dat het resultaat hiervan is dat waardestijgingen 
ten gevolge van zodanige verkrijgingen met de wederpartij 
moeten worden gedeeld, welk resultaat zeer onbillijk werd ge-
noemd. Een billijker resultaat zou worden verkregen — zo 
werd betoogd — indien niet het tijdstip van de beschrijving 
maar dat van het eindigen van het deelgenootschap als beslis-
send zou worden aanvaard. 

De ondergetekende moge opmerken, dat voor zover het 
tussen het einde van het deelgenootschap en de beschrijving 
verkregene op laatstgenoemd tijdstip nog aanwezig en van gc-
lijke waarde als bij de verkrijging is, de resultaten van beide 
stelsels gelijk zijn. Wat tussentijdse mutaties in het op een der 
genoemde wijze verkregene betreft, staan in het stelsel van 
het ontwerp tegenover elkaar de kansen dat het verkregene in 
waarde stijgt en vruchten oplevert die tussentijds niet worden 
verbruikt, en de kansen dat het verkregene door verbruik, ge-
bruik of welke oorzaak ook in waarde daalt of verdwijnt. Deze 
kansen kunnen door beide partijen worden gereduceerd; door 
de verkrijger door spoedig tot beschrijving over te gaan, door 
de wederpartij door spoedig beschrijving te vorderen. In het 

stelsel van het ontwerp ligt besloten, dat ook mutaties in de 
omvang en de waarde, die het on het ogenblik van het einde 
van het deelgenootschap aanwezige vermogen tot de beschrij-
ving ondergaat, het in deling te brengen eindvermogen beïn-
vloeden. Zoals de ondergetekende onder 24 heefl uiieengezel, 
biedt dit stelsel het grote voordeel van eenvoud. Het deelgenoot-
schap, zoals dit in het ontwerp is geregeld, gaal uit van het 
ervaringsfeit, dat men niet een nauwkeurige boekhouding 
voert, waarin naar de verschillende bronnen van verkrijging 
te onderscheiden onderdelen van het vermogen gi cheiden Wor-
den geadministreerd; beleggingen en herbeleggingcn van stam-
vermogen en besparingen op inkomsten uit arbeid, uit stamver-
mogen en uit belegde besparingen lopen door elkaar. Hij meent 
dan ook, dat als wettelijke regeling van regelend recht het siel-
sel van het ontwerp ook op het hier besproken punt de voor-
keur verdient boven hetgeen in hel voorlopig verslag is aanbe-
volen. 

TITEL 11 
26. Positie overspelige en bloedscheflnlge kinderen. Naar 

het oordeel van de ondergetekende kan geen gevolg worden ge-
geven aan de aandrang van enkele leden tot opheffing van 
het verschil in de positie die het ontwerp — in vergelijking met 
die van natuurlijke kinderen — toekent aan de bloed; chennige 
kinderen Cn de overspelige kinderen, voor zover dezen niet 
door de vader kunnen worden erkend. Het ontwerp, artikel 
1.11.3.4 lid 1, onder />, laat erkenning door een man staande 
zijn huwelijk niet toe, indien dat huwelijk meer dan 306 dagen 
voor de geboortedag van het kinil is voltrokken. Artikel 
1.11.3.4 lid, 1, onder o, verzet zich tegen erkenning door een 
man, tusen wie en de moeder van het kind krachtens artikel 
1.5.1.10 geen huwelijk zou mogen worden gesloten. Deze be-
palingen heeft de ondergetekende in de memorie van antwoord 
aan de Tweede Kamer omstandig toegelicht, met name op blz. 
8, laatste alinea, en blz. 10 (3767, nr. 9 ) . 

Uit zijn uiteenzettingen te aangehaalder plaatse en bij de 
openbare behandeling van de wetsontwerpen in de Tweede 
Kamer moge blijken, dat ook de ondergetekende beeft gestreefd 
naar een welbcraden afweging van de door zeer vele andere 
leden van beslissende betekenis geoordeelde grote ideële bc-
langen: de hoogheid van het huwelijk, de toekomst van de 
betrokken kinderen en de bescherming van de betrokken ge-
zinnen. Het verheugt de ondergetekende te mogen medewer-
ken en zoveler medewerking te ontmoeten tot wettelijke vorm-
geving aan een kentering in de zedelijke opvatting en rechts-
overtuiging van het Nederlandse volk zonder de alom gevoelde 
hoogschatting van het huwelijk en afkeuring van sexuele om-
gang tussen naaste bloedverwanten geweld aan te doen. 

27. Een besluit lot instelling van een veelzijdig samenge-
s]elde commissie — de heer Van Rijckevorsel die in de Tweede 
Kamer de suggestie hiertoe deed, sprak van een commissie. be-
staande uit juristen, medici en moraaltheologen — Ier bestu-
dering van het probleem van de kunstmatige inseminatie bij de 
mens, hebben de ondergetekende en zijn ambtgenoot van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid nog niet genomen. Laatstge-
noemde achtte het raadzaam — en de ondergetekende heeft zich 
bij dat oordeel aangesloten — dat eerst verschillende in het bij-
zonder op medisch terrein liggende aspecten van het vraagstuk 
worden onderzocht door een commissie uit de Gczondheids-
raad. De voorzitter van deze raad heeft daarop ingevolge ar-
tikcl 27 van de Gezondheidswet een zodanige commissie in het 
leven geroepen. De commissie heeft reeds enige malen ver-
gaderd en stelt een onderzoek in, onder meer op de volgende 
punten: de omvang van de toepassing in Nederland, zowel van 
de kunstmatige inseminatie binnen het huwelijk als van de 
donor-inseminatie; bij de toepassing opgedane ervaring, spe-
ciaal ook op psychisch gebied; de psychologie van het kinder-
loze huwelijk; de medisch-ethische aspeclen. zoals deze door 
de artsen van verschillende levensbeschouwing worden aan-
gevoeld. 

TITEL 14 
28. Artikel 1.14.1.2 lid 2. De ondergetekende heeft met 

grote belangstelling kennis genomen van de discussie tussen ver-
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schillende groepen leden over de vraag, wie in geval van ver-
schil van inzicht hij de uitoefening van de ouderlijke macht zo 
nodig het beslissende woord moet spreken. Ook naar zijn 
mening dient de regel te worden gehandhaafd, dat dit een der 
ouders is, behoudens de in uiterste gevallen onmisbare tussen-
komst van de kinderrechter. 

De regel is vooral ook van belang in kwesties die mede het 
contact van het kind met de buitenwereld bepalen, soms ook de 
vertegenwoordiging van het kind in het maatschappelijk leven 
raken, niet alleen op vermogensrechtelijk gebied. De regel die de 
wet moet stellen, kan bezwaarlijk anders dan voor alle gezinnen 
gelijk zijn en moet zich bij de keuze uit de ouders voegen naar 
het feit, dat naar de in onze maatschappij overheersende over-
luiging of gewoonte het de man is, die in de belangrijkste 
zaken voor het gezin beslissingen neemt en naar buiten op-
treedt, al doen zich tal van nuances en ook vele feitelijk af-
wijkende gevallen voor. De ondergetekende kan zich dan ook 
niet verenigen met de zienswijze van enkele leden, dat niet de 
vader maar de moeder voor het geval van blijvend verschil 
van inzicht de doorslag gevende stem behoort te worden toever-
trouwd. 

Ook met het denkbeeld van vele andere leden, in het ontwerp 
op de onderhavige regel een verfijning aan te brengen door te 
bepalen dat ten aanzien van de jonge kinderen, b.v. tot 12 jaar, 
de stem van de moeder beslissend zal zijn, kan hij niet instenv 
men. Zijns inziens zouden hiertegen niet alleen uit het oogpunt 
van de noodzakelijkje continuïteit in de verzorging en opvoeding 
bezwaren zijn in te brengen, maar het zou ook de eenheid van 
het gezin — binnen het gezin en naar buiten — kunnen scha-
den, wanneer voor de jongere kinderen de regel anders zou 
luiden dan voor de oudere. 

29. Artikel 1.14.2.5. Enkele leden hebben erop gewezen, 
dat de bepaling, dat de ouders de beschikking hebben over 
het loon van hun inwonende kinderen, in de praktijk tot onge-
wenste toestanden leidt, wanneer de ouders zich mede met 
behulp van dat loon met luxe omgeven, terwijl de kinderen 
het noodzakelijke moeten ontberen. Zij achtten de mogelijk-
heid van ontzetting van de ouderlijke macht en die van 
gezinsvoogdij een onvoldoende remedie en zouden liever heb-
ben gezien, dat de wet aan het inwonende kind de beschikking 
over een gedeelte van het door hem verdiende loon zou 
toekennen. 

Tegen dit denkbeeld, dat ook reeds is geopperd door enkele 
leden van de vaste Commissie voor Justitie uit de Tweede 
Kamer (3767, nr. 5, blz. 25) . heeft de ondergetekende in 
zijn memorie van antwoord (3767, nr. 9, blz. 33—34) ver-
schillende bezwaren aangevoerd. De thans aan het woord 
zijnde leden hebben die bezwaren niet weerlegd. Wat de door 
hen vermelde maatregelen van kinderbescherming betreft, 
meent hij, dat in het door hen gestelde krasse geval, dat de 
kinderen het noodzakelijke moeten ontberen, terwijl de ouders, 
blijkens de luxe, die zij zich permitteren, zeer wel in staat 
zijn dit aan de kinderen te verschaffen, wel degelijk grond 
voor een dier maatregelen aanwezig kan worden geacht. Ge-
noemde leden hebben ook gewezen op de mogelijkheid, dat het 
ontzag van de kinderen voor de ouders hen kan weerhouden 
hun beklag te doen bij personen competent om overweging 
van die maatregelen uit te lokken. Maar onder die omstandig-
heid zou een wettelijke bepaling, die de ouders voorschrijft 
een deel van het loon ter beschikking van de kinderen te laten, 
waarschijnlijk evenmin effect hebben. 

30. Afdeling 1.14.4. Met voldoening vernam de onder-
getekende, dat men zich in het algemeen kon verenigen met 
zijn zienswijze, dat het thans de tijd niet is voor een herziening 
van het stelsel van maatregelen met betrekking tot de uit-
oefening van de ouderlijke macht. 

Te aangehaalder plaatse (3767, nr. 9. blz. 35—36) heeft 
hij gemotiveerd, dat het hier gaat om een gecompliceerd vraag-
stuk, dat nadere studie vereist. Hij meent dan ook thans zich 
te moeten onthouden van het uitspreken van. een oordeel in 
de door zeer vele leden ontkennend beantwoorde vraag, of 
op den duur een onderscheid tussen ontzetting en ontheffing 

van de ouderlijke macht moet worden gehandhaafd. Al wenst 
ook hij deze studie niet op de lange baan geschoven te zien, 
het is niet uitsluitend de nog maar recente invoering van de 
wet van 20 juli 1955, Stb. 323, betreffende de buitenshuis-
plaatsing bij ondertoezichtstelling, die een spoedige beslissing 
over een eventuele herziening ongewenst maakt. Ook dient 
zijns inziens allereerst de herziening van het kinderstrafrecht 
tot een goed einde te worden gebracht en ingevoerd, hetgeen 
blijkbaar eveneens de mening is van vele leden, die in het 
voorlopig verslag, onder 6, aan het woord waren. 

TITEL 15 
31. Artikel 1.15.2.5. Het in het ontwerp uit het geldende 

wetboek overgenomen stelsel is, dat een vordering of verzoek 
tot ontheffing of ontzetting van de ouderlijke macht of voogdij 
voor elk kind afzonderlijk kan worden gedaan en steeds voor 
elk kind afzonderlijk moet worden getoetst aan zijn belang, 
al zal in vele gevallen ten aanzien van alle kinderen van de-
zelfde ouders tegelijk en gelijkelijk worden beslist (zie b.v. De 
Bie-Van de Werk, blz. 122 en 135—136). In overeenstemming 
hiermede wordt de onbevoegdheid tot de voogdij, die van 
rechtswege het gevolg van ontzetting en, sinds 1948, ook van 
ontheffing is — op dit punt behoort tussen ontzetting en ont-
hcffing geen verschil te bestaan — niet uitgestrekt tot andere 
kinderen van dezelfde ouders (artikel 417a B.W., artikel 
1.15.8.2 van het ontwerp), ook niet tot een kind, dat daarna 
wordt geboren. Een en ander geldt gelijkelijk voor wettige en 
natuurlijke kinderen. Voorts streven wet en ontwerp zoveel 
mogelijk na, dat elke minderjarige onder gezag staat, ten einde 
een gezagsvacuüm zoveel mogelijk te voorkomen en stellen 
zij de ouders — dit geldt mede voor de moeder van een 
natuurlijk kind — zoveel mogelijk voor hun kinderen ver-
antwoordelijk. 

De ondergetekende blijft van oordeel, dat het vorenbe-
schreven stelsel behoort te worden gehandhaafd, ook op het 
door enige leden ter sprake gebrachte punt, en het verheugt 
hem hierin een groot aantal leden aan zijn zijde te weten. 
Terecht is het denkbeeld, de moeder die onder enigerlei om-
standighcid van de voogdij over haar natuurlijk kind is ontzet 
en daarin wegens de leeftijd van dat kind of om welke andere 
reden dan ook. niet is hersteld, het gezag over haar later 
geboren kind te onthouden, totdat de rechter heeft beslist, 
door laatstgenoemde leden als omslachtig en bezwaarlijk ge-
kenschetst. 

32. Afdeling 1.15.12. Zeer vele leden hebben te dezer 
plaatse de door het ontwerp ingevoerde boedelrechter ter 
sprake gebracht en daarbij terecht gewag gemaakt van het 
duidelijke overzicht van de in het ontwerp aan deze functiona-
ris toegedachte werkzaamheden, te vinden in het artikel van 
J. Rutgers in het „Nederlands Juristenblad" 1957, blz. 329 e.v. 
en 353 e.v. De ondergetekende grijpt deze gelegenheid gaarne 
aan om uiteen te zetten, waarom die functie in het ontwerp 
is opgenomen en hoe hij zich haar inpassing in onze rechter-
lijke organisatie voorstelt, al zal de nadere uitwerking hiervan 
bij de invoering van het ontwerp elders een plaats in de wet 
moeten vinden. 

In de vijf reeds gepubliceerde en in wetsontwerpen over-
genomen boeken van het ontwerp-Meijers, komt de boedel-
rechter voor in de titels 1.5, 1.6, 1.8, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 
2.1, 3.6, 3.7, 3.8, 4.3, 4.4, 4.5, 5.5 en 5.10. Zijn hoofdtaak 
is het beslissen in tal van kwesties van voornamelijk praktische 
aard, die zich voordoen bij het beheer of de vereffening van 
vermogens of vermogensdelen, waarbij twee of meer personen 
als rechthebbenden of anderszins onmiddellijk belanghebben-
den dan wel een of meer beheerders ten behoeve van recht-
hebbenden of andere onmiddellijk belanghebbenden zijn be-
trokken. Tot de eerste groep kunnen worden gerekend: de 
echtgenoten als rechthebbenden op of onmiddellijk belang-
hebbenden bij beider al dan niet in een gemeenschap ver-
enigd of door een deelgenootschap verbonden vermogen, de 
mede-erfgenamen, de appartementseigenaren, de deelgenoten 
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in een mandelige zaak of in andere gemeenschappen, zoals ge-
wone mede-eigendom, alsook vruchtgebruiker en hoofdgerech-
tigde. Tot de tweede groep: voogden en bijzondere curatoren 
van minderjarigen, curatoren van onder curatele gestelden, 
bewindvoerders voor afwezigen en bewindvoerders in tal van 
andere gevallen, voorts executeurs-testamentair, erfgenamen, 
die onder voorrecht van boedelbeschrijving hebben aanvaard, 
door de rechter aangestelde vereffenaars van nalatenschappen 
en van ontbonden rechtspersonen. Zonder op de inhoud van 
het nog niet gepubliceerde gedeelte van het ontwerp-Meijers 
vooruit te lopen, kan aan laatstgenoemde rubriek nog een 
zeer belangrijke, buiten het nieuwe wetboek blijvende cate-
gorie van vereffenaars worden toegevoegd: de faillisements-
curatoren. 

De kwesties, waarvoor de boedelrechter op deze verschillen-
de gebieden wordt gesteld, vertonen in bepaalde opzichten 
een sterke gelijkenis en hier en daar ook een directe onder-
linge samenhang. Haar beslissing vereist van de rechter een 
bepaalde deskundigheid en ervaring in zaken van vermogens-
beheer en -administratie. Daartoe is, zoals de hier aan het 
woord zijnde leden terecht veronderstelden, tevens nodig, dat 
de rechter beschikt over een apparaat met speciaal geschoolde 
en ervaren hulpkrachten. Om deze redenen is het aangewezen, 
de vorenbedoelde taken en bevoegdheden — zowel de thans 
reeds in de wetgeving voorkomende als de nieuwe, die het 
ontwerp regelt — zoveel mogelijk te concentreren. Verdeling 
over zeer vele rechters — de leden Yan 19 rechtbanken en de 
kantonrechters in 62 kantons — ware dus onraadzaam. De 
concentratie kan worden bereikt door de aanwijzing, per arron-
dissement, van een of enkele boedelrechters, die, per arrondis-
sement, worden bijgestaan door een klein apparaat. Uit het 
vorenstaande volgt, dat de ondergetekende geen oplossing kan 
zien in het creëren van bijzondere ,,voogdij- en boedclkamers" 
bij de kantongerechten. De aard van de genoemde materies en 
de daarin te vervullen taken — alle gelegen op het gebied 
van het vermogensbeheer, dus op dat van het vermogensrecht 
—, acht hij ook allerminst geschikt voor een opdracht aan 
de kinderrechters, zoals eveneens in het voorlopig verslag werd 
geopperd. 

Tegen een concentratie van de hier bedoelde taken bij de 
kantonrechters zou ook het bij de behandeling van vraagpunt 
42 door de toenmalige ambtsvoorganger van de ondergete-
kende en in het onderhavige verslag sub 11 door vele leden aan-
gevoerde bezwaar bestaan, dat de kantonrechters reeds zeer 
belast zijn, zozeer dat hun bezwaarlijk nog meer dan de reeds 
op hen rustende taken zouden kunnen worden opgelegd. Voorts 
kan er bij de kantongerechten weinig of geen sprake zijn van 
een taakverdeling tussen verschillende rechters, rekening hou-
dende met hun aanleg, ervaring en ambitie, zoals voor de on-
derhavige zaken geraden en binnen de rechtbanken, als col-
leges, wel mogelijk is. In de derde plaats valt te bedenken dat 
de taken en bevoegdheden, in het ontwerp en daarbuiten aan 
de boedelrechter toegedacht, zich bewegen in materies van ver-
mogensrecht die ingevolge de geldende regels voor het over-
grote deel onder de competentie van de rechtbanken vallen. 
Men hoede zich ervoor, die taken en bevoegdheden te zien als 
geheel geïsoleerd van de overige rechtspraak in burgerlijke 
zaken op de genoemde gebieden. 

Naar het oordeel van de ondergetekende behoort de functie 
van boedelrechter te worden opgedragen aan een of enkele 
leden van de rechtbanken en moet de boedelrechter geenszins 
worden gedacht als een figuur, die voor de duur van dit ambt 
als het ware buiten de rechtbank treedt en aan haar — overige 
— werkzaamheden geen deel zal hebben. Integendeel stelt de 
ondergetekende zich voor, dat twee of meer boedelrechters uit 
het college zullen worden aangewezen, indien bij aanwijzing 
van slechts een of twee boedelrechters dezen in het geheel niet 
meer aan het collegiale werk, in het bijzonder de berechting 
van vermogensrechtelijke gedingen, zouden kunnen deelnemen. 
De figuur is dus nauw verwant aan de formering van enkel-
voudige kamers voor bepaalde burgerlijke zaken en de tegen-
stelling tot de in het voorlopig verslag bepleite opdracht van 

bevoegdheden aan „bestaande rechters" is dus geringer dan 
men wellicht voor ogen had. 

Uit deze uiteenzetting moge blijken dat ook de ondergete-
kende bezwaar zou hebben tegen een ver doorgevoerde spe-
cialisering van de boedelrechter, in die zin dat zij — al ware 
het slechts tijdelijk — tot een algeheel isolement van het ove-
rige rechterswerk zou leiden. Hij deelt dus de bij de behan-
deling van vraagpunt 42 in de vaste Commissie voor Justitie 
uit de Tweede Kamer en door zijn toenmalige ambtsvoorganger 
uitgesproken mening, dat de aanwijzing tot boedelrechter 
slechts voor een beperkte tijd, b.v. twee jaren, moet gelden. Dit 
sluit uiteraard een geambieerde herbenoeming na ommekomst 
van die periode niet uit. En aan een eerste benoeming kan en 
zal ook bij voorkeur voorafgaan een voorbereiding door aan-
wijzing tot plaatsvervangend boedelrechter. De betrachting van 
deskundigheid en ervaring behoeft niet te leiden tot het resul-
taat dat het boedelrechterschap tot een semi-permanente func-
tie wordt, uitgeoefend door slechts enkele elkaar opvolgende 
rechters. 

In het voorlopig verslag werd nog de opmerking gemaakt, 
dat voortschrijdende specialisatie van de rechter ten gevolge 
kan hebben dat de wetgeving in stijgende mate ingewikkeld 
wordt, omdat de wetgever reeds a priori ermede rekening gaat 
houden dat de ontworpen regeling bestemd is om door specia-
listen te worden gehanteerd. De ondergetekende ziet de ver-
houding tussen de wetgeving en gespecialiseerde rechtspraak 
anders. Denkbaar is, dat de bijzondere aard van een bepaalde 
materie tot een uitzonderlijk ingewikkelde regeling noodzaakt, 
in die mate dat toepassing door een gespecialiseerde rechter 
wenselijk is. Doch meestal en in het bijzonder ook in casu ont-
staat de behoefte aan een gespecialiseerde rechter niet door 
de ingewikkeldheid der regeling maar doordat de materie 
van de rechter die op dit gebied tot zijn taak wordt geroepen, 
meer eist dan een van alle rechters te verlangen inzicht 
in maatschappelijke verhoudingen en bekwaamheid in de 
rechtswetenschap en haar praktische toepassing, omdat de bij-
zondere aard der materie een bepaalde kennis, aanleg en be-
kwaamheid vordert, welke niet van alle rechters kunnen en 
mogen worden verlangd. Zo het al een werkelijk dreigend ge-
vaar mocht zijn, dat de wetgever gaat speculeren op het ver-
mogen van een gespecialiseerde rechter om ook bijzonder 
ingewikkelde wettelijke regels toe te passen, dan kan bestude-
ring van het ontwerp-Meijers op de hierboven aangehaalde 
punten in casu geruststellen. Het is hier zeker niet de inge-
wikkeldheid van de ontworpen regelingen, die een zekere spe-
cialisering vergt of dankbaar moet aanvaarden, het gaat om de 
inzichten en ervaring in de praktische kwesties van vermogens-
beheer die, omdat er verschillende rechtssubjecten bij zijn be-
trokken, niet aan een enkele recht- of belanghebbende ter op-
lossing naar diens goedvinden kunnen worden overgelaten. 

In het bijzonder met betrekking tot de taken en bevoegd-
heden van de boedelrechter ingevolge het eerste boek van het 
nieuwe wetboek is in het voorlopig verslag nog het belangrijke 
aspect besproken van de afstand, die de rechter van de justitia-
belen scheidt. Dit aspect is uiteraard evenzeer van belang voor 
de elders geregelde taken en bevoegdheden. Zoals ook in het 
voorlopig verslag is aangehaald, heeft de ondergetekende 
reeds in zijn memorie van antwoord aan de Tweede Kamer 
(3767, nr. 9, blz. 43) gewezen op de mogelijkheid van zit-
tingsdagen van de boedelrechter in de plaatsen waar kanton-
gerechten gevestigd zijn. Het denkbeeld, ook een mogelijkheid 
van zittingsdagen in nog andere plaatsen te openen, verdient 
inderdaad overweging: hierbij spelen echter vragen van outil-
lage, zoals beschikbaarheid van geschikte lokaliteiten, een rol. 
Wat de toegankelijkheid, in overdrachtelijke zin, van de rechter 
voor het rechtzoekende publiek betreft, meent de ondergete-
kende dat hierin geen verschil behoeft te bestaan tussen een 
boedelrechter, die lid van de rechtbank is. en een kanton-
rechter. 

33. Artikel 1.15.12.12, sub d. Zoals de ondergetekende 
in de memorie van antwoord op het voorlopig verslag van de 
vaste Commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer betref-
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fende titel 1.15 heeft aangekondigd (Zitting 1956—1957-
3767, nr. 9, blz. 43), is hij voornemens te bevorderen dat bin-
nenkort een ontwerp van v/et wordt ingediend tot herziening 
van de bepalingen van het geldende wetboek betreffende het 
beheer van de voogd, welke bepalingen in het onderhavige 
ontwerp nagenoeg ongewijzigd zijn overgenomen. Komt die 
herziening tot stand, dan kan zij nog tijdig, uiterlijk ter gele-
genheid van de invoeringswet van het nieuwe wetboek, hierin 
worden verwerkt. Tot de bepalingen die naar de mening van 
de ondergetekende herziening behoeven, behoort ook de be-
leggingsregeling van artikel 438 B.W. Hij zal daarbij gaarne 
aandacht geven aan de opmerkingen, in het onderhavige ver-
slag te dezer plaatse door vele leden gemaakt. 

TITEL 16 

Algemeen 

34. Naar aanleiding van de vraag van vele leden, hoe het 
staat met de voorbereiding van een ontwerp van wet op de 
geestelijk gestoorden, en de door hen uitgesproken voorkeur 
voor opneming van deze materie in Boek 1 van het nieuwe 
Burgerlijke Wetboek diene het volgende. 

Over een voorontwerp van wet, houdende regelen met betrek-
king tot de zorg voor geestelijk gestoorden, dat strekt tot ver-
vanging van de Krankzinnigenwet van 27 april 1884, Stb. 96, 
en dat ook in de mogelijkheid van ondertoezichtstelling van 
geestelijk gestoorden voorziet, wordt interdepartementaal over-
leg gepleegd. Beoogd wordt dat die wet tot stand komt en in 
werking treedt, voordat tot invoering van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek kan worden overgegaan. Te zijner tijd ware te be-
slissen, welke bepalingen van die wet in aanmerking komen om 
te worden overgebracht naar het nieuwe wetboek; ook het 
aanvankelijk voornemen van prof. Meijers tot regeling in dit 
wetboek omvatte niet de gehele materie, welke thans door het 
hierboven aangeduide voorontwerp wordt bestreken. 

Artikelen 

35. Artikel 1.16.3. Uit het betoog van vele leden, die meen-
den een oneffenheid te hebben opgemerkt in de memorie van 
antwoord aan de Tweede Kamer, blijkt, dat zij aan het voor-
schrift van dit artikel, dat de rechtbank kan bepalen, dat de 
onder bewind gestelde goederen niet aansprakelijk zijn voor de 
schulden, die na de openbaarmaking van het bewind zijn ge-
maakt door hem wiens ondercuratelestelling is verzocht, 
dezelfde strekking toekennen als prof. Meijers in zijn toe!ich-
ting heeft aangeduid en de ondergetekende in die memorie 
nader heeft uiteengezet. Deze strekking sluit in, dat zodanige 
schulden ook niet op de onder bewind gestelde goederen kun-
nen worden verhaald, nadat de aangevraagde curatele is uitge-
sproken en in kracht van gewijsde is gegaan en de provisionele 
bewindvoerder als benoemd curator in functie is getreden of is 
opgevolgd door de benoemde curator. 

Van de stelling van enkele leden van de vaste Commissie voor 
Justitie uit de Tweede Kamer, dat de uitsluiting van het ver-
haal slechts werkt zolang het bewind bestaat en dat dit door het 
uitspreken van de curatele verdwijnt, heeft de ondergetekende 
het tweede onderdeel in voornoemde memorie bestreden, omdat 
de goederen ingevolge de curatele onder bewind gesteld blijven. 
De leden die deze kwestie thans ter sprake hebben gebracht, 
vroegen zich af, of dat antwoord wel geheel bevredigt. Zij 
vreesden dat een chicaneus crediteur van gerezen twijfel zou 
kunnen profiteren. Deze twijfel ontleenden zij aan de stelling, 
dat de grenzen van het bewind worden gevormd door het in de 
provisionele beschikking aangegeven tijdstip enerzijds en het 
intreden van de curatele anderzijds, alsmede aan artikel 1.16.8, 
lid 3, dat schijnt te bevestigen, dat na de aanvang van het be-
wind van de curator sprake is van een nieuw bewind. 

De ondergetekende acht deze twijfel niet gegrond. Zoals in 
de benaming „provisionele bewindvoerder" typisch tot uitdruk-
king is gebracht, wordt het bewind over de goederen van de 
gerekwesteerde, hetwelk in beginsel slechts in geval van toewij-
zing van het verzoek tot ondercuratelestelling en bij het in 
kracht van gewijsde gaan van die uitspraak als gevolg daarvan I 

intreedt, provisioneel ingesteld, indien en zodra de rechtbank 
hiertoe termen aanwezig acht. Men hoede zich er voor het be-
wind te vereenzelvigen met de functie van een bepaalde, tot 
bewindvoerder benoemde persoon. Zoals prof. Meijers in zijn 
toelichting op titel 3.6, blz. 241 onderaan, heeft uiteengezet, is 
het bewind „een verband, dat op de goederen ligt, onafhankelijk 
van de persoon, die als bewindvoerder optreedt: het bewind kan 
op de goederen rusten vóórdat een bewindvoerder het heeft 
aanvaard, en wanneer de benoemde bewindvoerder bedankt of 
overlijdt, blijven desniettemin de goederen onder bewind staan 
en daarmede aan het beheer van de rechthebbende onttrokken.". 
De betekenis van artikel 1.16.8 is dan ook niet, dat op de daar 
aangegeven dag het bewind van artikel 1.16.3 eindigt en een 
ander bewind, het curatele bewind aanvangt, maar dat het 
provisionele stadium van het bewind overgaat in het definitieve 
en de provisionele bewindvoerder als zodanig defungeert en 
vervangen wordt door de curator als definitieve bewindvoerder. 
Niet het gehele bewind eindigt, in de zin van artikel 13 der 
algemene bepalingen in afdeling 1 van de titel Bewind, maar 
het bewind van eerstgenoemde eindigt, gelijk ook later de be-
windvoering van de eerstbenoemde curator kan eindigen en 
door dat van een opvolger worden vervangen. Hieraan doet 
niet af, dat de bevoegdheden van de bewindvoerder in het 
provisionele stadium door de rechtbank, wellicht beperkter dan 
die van de curator als bewindvoerder in het definitieve stadium, 
worden geregeld, noch ook, dat de naast het bewind optredende 
handelingsonbekwaamheid van de rechthebbende pas intreedt 
met en door de curatele, om welke reden de rechtbank, zo 
nodig, de verhaalbaarheid op de onder bewind gestelde goe-
deren van schulden, door de rechthebbende aangegaan tijdens 
het provisionele stadium, kan uitsluiten. 

36. Artikel 1.16.5. Gelijk prof. Meijers in zijn toelichting 
bij dit artikel heeft aangetekend, wordt, hoewel de geldende wet 
dit niet met zoveel woorden zegt, ook thans algemeen aange-
nomen, dat de uit hoofde van verkwisting of gewoonte van 
drankmisbruik onder curatele gestelde bekwaam blijft tot het 
verrichten van handelingen op het gebied van het familierecht, 
voor zover de wet niet anders bepaalt. Asser-Scholten, 8e druk, 
blz. 539, geeft deze regel aldus weer, dat de onbekwaamheid 
van de verkwister en die van de drankzuchtige zich bepalen tot 
vermogensrechtelijke handelingen en omschrijft t.z.pl. de rechts-
handelingen, waartoe zij wel bekwaam blijven, als familie-
rechtelijke handelingen, gelijk ook het onderhavige artikel 
doet. Dezelfde terminologie wordt gebezigd bij Asser-Scholten-
Wiarda, blz. 1027 en 1029. De ondergetekende acht haar ook , 
voor het ontwerp bruikbaar en van voldoende bepaaldheid. Hij 
deelt het in het voorlopig verslag uitgesproken oordeel, dat de 
handelingen met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht 
— waaronder hij verstaat de rechtshandelingen op het gebied 
van het huwelijksvermogensrecht — niet moeten worden gere-
kend tot de familierechtelijke handelingen, waartoe het artikel 
de curandi wegens verkwisting of gewoonte van drankmisbruik 
bekwaam verklaart, voor zover de wet niet anders bepaalt. Zo 
zullen zij niet bekwaam zijn afstand van de huwelijksgemeen-
schap te doen (artikel 1.7.3.7), opheffing te vorderen van het 
deelgenootschap (artikel 1.8.2.4), noch van de huwelijksge-
meenschap (artikel 1.7.3.4). 

De vraag, of de wegens verkwisting of gewoonte van drank-
misbruik onder curatele gestelde onbekwaam is tot het maken 
en wijzigen van huwelijkse voorwaarden, hetzij vóór, hetzij na 
de huwelijksvoltrekking, is in de artikelen 1.8.1.4, lid 1 en 
1.8.1.5, lid 2, opgelost, in dezelfde zin als het geldende wet-
boek dit in artikel 506 j°. 206 doet; bekwaam, doch alleen met 
toestemming van curator en toeziende curator; zie Asser-
Scholten-Wiarda, blz. 244, De Bruyn, Het Nederlandse Huwe-
lijksvermogensrecht, blz. 399. Evenmin als onder het geldende 
wetboek, mag daaruit a contrario worden afgeleid, dat een 
curandus tot andere rechtshandelingen op het gebied van het 
huwelijksvermogensrecht wel bekwaam is. De ondergetekende 
acht artikel 1.8.1.5, lid 2, zomin als artikel 1.8.1.4, lid 1, voor 
curandi overbodig naast artikel 1.16.4, lid 3. Zou men eerst-
genoemde bepaling schrappen, dan zou de curandus volgens 
de regel van artikel 1.16.4, lid 2, onbekwaam zijn tot het maken 
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of wijzigen van huwelijkse voorwaarden na de huwelijksvoltrek-
king en dus de curator bevoegd kunnen worden geacht hiertoe 
als zijn wettelijke vertegenwoordiger over te gaan, en zulks 
zonder toestemming van de toeziende curator. Zou men dit 
laatste moeten aannemen, dan zou uit artikel 1.16.4, lid 3, 
volgen, dat de curandus daartoe ook zelf, met toestemming 
van de curator, kan overgaan, maar toestemming van de toe-
ziende curator niet behoeft. Waarom zou staande het huwelijk, 
maar niet vóór de huwelijksvoltrekking, de curator bevoegd 
moeten zijn tot het maken en wijzigen van huwelijkse voor-
waarden en waarom zou de curandus staande huwelijk wel, 
vóór het huwelijk niet de toestemming van de toeziende curator 
kunnen ontberen? Ten slotte volgt uit artikel 1.8.1.5, lid 2, dat 
huwelijkse voorwaarden, staande huwelijk gemaakt zonder toe-
stemming van de curator en de toeziende curator, nietig zijn, 
evenals dit het geval is met die, welke zonder zodanige toe-
stemming vóór het huwelijk zijn gemaakt; een en ander in 
afwijking van de hoofdregel van artikel 3.2.1, lid 2, dat meer-
zijdige rechtshandelingen van een onbekwame niet nietig doch 
vernietigbaar zijn. 

Ook naast het in artikel 1.8.5 lid 3 gestelde vereiste van 
goedkeuring door de boedelrechter acht de ondergetekende 
het tweede lid van dat artikel niet overbodig. De curator en de 
toeziende curator kunnen de vermogensrechtelijke omstandig-
heden van de curandus grondig beoordelen, grondiger dan dit 
de boedelrechter in de regel mogelijk zal zijn. Zij zullen zich 
een weloverwogen oordeel over alle bij de beraamde huwelijkse 
voorwaarden betrokken belangen van de curandus kunnen en 
moeten vormen. Daarentegen zijn de criteria van lid 3, laatste 
zin, van min of meer negatieve aard: weigering van goedkeu-
ring, indien een redelijke grond ontbreekt of gevaar voor be-
nadeling van schuldeisers bestaat. 

TITEL 17 
Algemeen 

37. Het voorlopig verslag omtrent deze titel vangt aan met 
enige citaten uit de rede, welke de ondergetekende in de Tweede 
Kamer heeft gehouden. Zeer vele leden meenden hierin de ten-
dens te kunnen bespeuren, dat naar 's Ministers oordeel de 
wet zich moet aanpassen aan de ontwikkelingen in het volk. 
Met uitzondering van enkele leden meende men deze stelling te 
moeten verwerpen. Men bleek integendeel de stelling tot de 
zijne te willen maken, dat, indien een bepaalde ontwikkeling 
in het volk onjuist is of tot verslapping van het moreel besef 
leidt, het juist de taak van de wetgever is daaraan een halt toe 
te roepen. De ondergetekende meent, dat in het voorlopig ver-
slag te dezer plaatse zijn opvatting te simplistisch wordt weer-
gegeven. Hij heeft vooropgesteld, dat bij de overweging van de 
vraag hoever de wettelijke onderhoudsverplichtingen moeten 
gaan, de veranderde maatschappelijke situatie een rol speelt, 
met andere woorden, dat men de maatschappelijke omstandig-
heden mede in aanmerking moet nemen. Dit wil niet zeggen, 
dat de opvattingen in het volk — of wat men daarvoor houdt 
— zonder meer in de wet moeten worden overgenomen. Het 
spreekt vanzelf, dat de wetgever een eigen verantwoordelijk-
heid heeft. Doch aan de andere kant kan men ook niet stellen, 
dat de wetgever niets te maken zou hebben met een rechts-
overtuiging, welke in het volk leeft. De ondergetekende meent, 
dat het voorlopig verslag op dit punt te zeer aan een zwart-wit 
tegenstelling doet denken. 

38. De ondergetekende heeft er met leedwezen van kennis 
genomen, dat de meerderheid der commissie van oordeel was, 
dat de alimentatieverplichting tussen grootouders en kleinkin-
deren behoort te worden gehandhaafd. Behalve aan het onder 
37 besprokene knoopten deze leden aan bij hetgeen de onder-
getekende heeft gezegd over de praktijk bij de toepassing van 
de Armenwet. Hij moge opmerken, dat hij niet heeft beweerd, 
dat de praktijk van de Armenwet een dwingend bewijs zou op-
leveren, dat deze wettelijke onderhoudsverplichting onjuist zou 
zijn. Hij heeft dit voorbeeld slechts aangehaald om te illus-
treren, dat een wijziging in de rechtsovertuiging bezig is zich 
te voltrekken. Hij heeft ook geenszins ontkend, dat er in dit 
opzicht morele verplichtingen bestaan. De vraag waar het om 

gaat is evenwel of deze morele verplichtingen tot wettelijke 
verplichtingen versterkt moeten worden. Hij heeft erop ge-
wezen (Handelingen, blz. 2686, rechterkolom onderaan en blz. 
2687, linkerkolom bovenaan), dat ook buiten de in de wet 
voorziene onderhoudsverplichtingen gevallen aanwijsbaar zijn, 
waarin een morele onderhoudsplicht gevoeld wordt. Te aan-
gehaalde plaatse heeft hij daarvan enkele voorbeelden ge-
noemd. Ook de verplichtingen tussen broers en zusters zijn 
hiervan een voorbeeld; blijkens het voorlopig verslag kon men 
zich in het algemeen verenigen met het niet-invoeren van een 
tussen hen wettelijke alimentatieverplichting, hoezeer deze ver-
plichting moreel juist werd geacht. De wetgever heeft te be-
slissen in hoeverre erkende morele onderhoudsverplichtingen 
ook in de wet uitdrukking behoren te vinden, zodat zij ook in 
rechte afgedwongen kunnen worden. Een morele onderhouds-
plicht behoeft dus niet steeds een wettelijke onderhoudsplicht 
te zijn. Er is verschil van mening mogelijk over de vraag, hoe-
ver de wet moet gaan. De ondergetekende heeft nu in zijn be-
toog in de Tweede Kamer uiteengezet, dat er naar zijn mening 
redenen bestaan, de onderhoudsverplichting tussen grootouders 
en kleinkinderen niet in het nieuwe Burgerlijk Wetboek op te 
nemen. Hij heeft gewezen op de omstandigheid, dat door de 
zorg, die ouders zich verplicht achten aan hun eigen kinderen te 
besteden er een conflict ontstaat, wanneer de wet deze ouders 
zou dwingen onderhoudsbijdragen aan hun grootouders te be-
talen. Wanneer eenmaal het kleinkind begint geld te verdienen, 
kan het in zijn zorg voor zijn reeds bestaand of toekomstig 
gezin aanzienlijk geremd worden, indien het onderhoudsver-
plichtingen jegens zijn grootouders zou moeten vervullen. Hier-
bij komt de sedert de vorige eeuw ingetreden verlenging van 
de gemiddelde levensduur van de mens, waardoor de onder-
houdsverplichting van het kleinkind jegens de grootouders zich 
meer doet gevoelen en ook van langduriger aard kan zijn. De 
ondergetekende meent derhalve, dat in verband met de ont-
plooiingsmogelijkheden van de jongere generatie een beperking 
van de onderhoudsverplichtingen, zoals deze in het nog geiden-
de wetboek werden neergelegd, gerechtvaardigd is. Uiteraard 
zou een dergelijke beperking niet wel mogelijk zijn indien niet 
de sociale voorzieningen een veel grotere omvang hadden ge-
kregen dan b.v. een halve eeuw geleden het geval was. 

39. De ondergetekende heeft met instemming kennis ge-
nomen van de beschouwingen van de leden, die er zich mede 
konden verenigen, dat een alimentatieverplichting jegens min-
derjarige broeders en zusters niet in het ontwerp is opgenomen. 

40. Enkele leden namen krachtig stelling tegen de in dit 
ontwerp voorkomende alimentatieverplichtingen, met name 
ook tegen de onderhoudsverplichting van kinderen jegens hun 
ouders, en een aantal andere leden sloot zich bij dat standpunt 
aan. De ondergetekende heeft reeds in de Tweede Kamer bij 
de bespreking van het amendement van mejuffrouw Zeelenberg 
als zijn mening te kennen gegeven, dat deze denkbeelden de 
wetgever thans niet tot richtsnoer kunnen dienen, al sluit hij 
de mogelijkheid niet uit, dat in de toekomst een verdere be-
perking der alimentatieverplichtingen denkbaar zou zijn. De 
ondergetekende handhaaft dit standpunt. De moeilijkheden van 
ouders die meerderjarige, geestelijk of lichamelijk onvolwaar-
dige kinderen hebben te onderhouden, kunnen, ook naar zijn 
mening, niet in het kader van het Burgerlijk Wetboek worden 
opgelost. 

ONTWERP 3768 
TITEL 9 

41. De ondergetekende acht het alleszins begrijpelijk, dat 
ook in deze Kamer zeer vele leden wederom uiting hebben 
willen geven aan hun teleurstelling, dat het de Regering niet 
mogelijk is geweest met een voorstel te komen, dat aan ons 
echtscheidingsrecht het onbevredigende karakter zou kunnen 
ontnemen. Hij meent thans in het midden te moeten laten, of 
inderdaad de veelheid van meningen en voorgestelde oplossin-
gen, door tal van personen en instellingen van zeer uiteenlopen-
de richtingen gepubliceerd, het denken over deze materie be-
lemmert. Voorshands zou hij willen afwachten, of het hier-
boven onder 5 reeds vermelde „gesprek" een voor de grote 
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meerderheid van ons volk aanvaardbare oplossing naderbij zal 
brengen. 

Om deze reden meent de ondergetekende nu ook niet te 
moeten treden in beschouwingen over enige oplossingen, die 
een der aan het woord zijnde leden nader heeft aangeduid. 

42. Droit de visite. Het onder dit opschrift in het voorlopig 
verslag aan de orde gestelde vraagstuk heeft de ondergeteken-
de, overeenkomstig zijn toezeggging bij de openbare behande-
ling van deze wetsontwerpen in de Tweede Kamer, nader over-
wogen aan de hand van adviezen, die hij ter zake heeft ingewon-
nen van het College van Advies voor de Kinderbescherming, de 
Sectie Kinderrechtspraak van de Vereniging voor Rechtspraak 
en een drietal raden voor de kinderbescherming. Over de 
vraag, of wettelijke bepalingen te dezer zake gewenst zijn, 
lopen deze adviezen sterk uiteen. Onder de voorstanders van 
een wettelijke regeling heerst ook geen eenstemmigheid, hoe 
deze zou moeten luiden. Wel komen de adviezen in dit belang-
rijke opzicht overeen: uitgangspunt zij, dat het belang van het 
kind in deze materie beslissend moet zijn en moet voorgaan 
boven het belang der ouders, wanneer dit in een andere richting 
mocht wijzen. 

De ondergetekende stemt in met de uitspraak van de Hoge 
Raad (28 augustus 1939, N.J. 1939, 948), dat het, bijzondere 
gevallen daargelaten, in het belang van het kind zal zijn, dat 
de band met de vader of moeder, aan wie na echtscheiding de 
voogdij niet is opgedragen, niet geheel wordt verbroken. De 
bestudering van voornoemde adviezen heeft hem echter ge-
sterkt in zijn overtuiging, dat het opnemen van wetsbepalingen 
ter zake niet raadzaam is. Dit geldt met name het denkbeeld, in 
de wet te bepalen, dat de rechter, nadat een scheiding tussen 
de ouders is uitgesproken, desverzocht een regeling kan vast-
stellen betreffende de omgang van de kinderen met de ouder, 
die niet het gezag over hen uitoefent. De rechter zou dan des-
verzocht moeten beslissen, dat in het gegeven geval de met 
het gezag belaste ouder verplicht is aan het kind en de andere 
ouder gelegenheid tot ontmoeting te geven, alsmede op welke 
tijdstippen en op welke wijze dat contact behoort plaats te 
hebben. De leden, die zich in de tweede alinea van § 42 van 
het voorlopig verslag voor dit denkbeeld uitspraken, hebben 
daaraan toegevoegd, zeer wel in te zien, dat de uitwerking 
hiervan tot grote moeilijkheden kan leiden. 

De ondergetekende ziet hier moeilijkheden van tweeërlei 
aard. Vooreerst de vraag, door wie, wanneer en tot welke 
rechter het verzoek om een zodanige regeling zou moeten wor-
den gedaan. Zal het verzoek door ieder der ouders kunnen 
worden gedaan, of dient de bevoegdheid daartoe aan de raad 
voor de kinderbescherming te worden toevertrouwd? Zal het 
verzoek reeds kunnen worden gedaan bij de voogdijcomparitie, 
die op het uitspreken van de scheiding volgt, of behoort het 
pas later te kunnen worden gedaan, nadat de praktijk heeft 
uitgewezen, dat de ouders niet tot een onderlinge regeling 
kunnen geraken? Wie moet op het verzoek beslissen, de kinder-
rechter of de rechtbank, die ook tot wijziging van de voogdij-
opdracht bevoegd is? Op deze aan de wettelijke uitwerking van 
het denkbeeld verbonden moeilijkheden zou hij thans niet na-
der willen ingaan, omdat de zeer klemmende bezwaren, die 
tegen het denkbeeld zelf kunnen worden ingebracht, zijns in-
ziens tot afwijzing daarvan moeten leiden. 

De behoefte aan wetsbepalingen, die het de rechter mogelijk 
moeten maken in concrete gevallen desverzocht een regeling 
ter afdwinging van contact te treffen, doet zich uiteraard niet 
voor in de gevallen, dat de gescheiden ouders in onderling 
overleg tot een in beider ogen redelijke oplossing weten te 
komen. Voorts zijn er gevallen, waarin de omstandigheden zo-
danig zijn, dat elk contact, zelfs als het door de met het gezag 
belaste ouder vrijwillig werd toegelaten, kennelijk tegen het 
belang van het kind zou zijn. Ook kunnen de gevallen, dat de 
kinderen de volwassenheid naderen, ter zijde worden gelaten, 
want minderjarigen van deze leeftijd laten zich in den regel 
noch tot contact, noch tot onthouding daarvan dwingen. Wat 
de gevallen betreft waarin gerechtelijke afdwinging van contact 
wel op haar plaats zou kunnen schijnen, meent de onderge-
tekende voorop te moeten stellen, dat voor de opvoeding van 

de op zeer jeugdige leeftijd licht kwetsbare en de op wat oudere 
leeftijd veelal zeer suggestibele kinderen rust en evenwicht on-
ontbeerlijk zijn. Dezen hebben in den regel van de breuk in het 
huwelijk en de daarop gevolgde scheiding der ouders ern-
stig te lijden gehad. Het kind moet zijn rust en evenwicht her-
vinden bij de ouder, aan wie het na de scheiding ter verdere 
opvoeding is toevertrouwd. Is het nadeel, dat voor het kind 
van een afgedwongen herstel van contact te duchten is, niet 
groter dan het voordeel, dat voor het kind van zodanig herstel 
van contact mag worden verwacht? 

De ondergetekende meent, dat deze, zijns inziens beslissende 
vraag bevestigend moet worden beantwoord. Het kind stelt 
zich in op de persoon en de omgeving van de oudervoogd, bij 
wie het verblijft. Incidenteel contact met de andere ouder, ook 
al vindt dit periodiek plaats, kan niet beletten, dat het kind 
van hem vervreemdt en de ontmoetingen als iets plichtmatigs 
en geforceerds ervaart, tenzij de oudervoogd van harte mee-
werkt. Dit laatste mag bij afgedwongen contact helaas niet 
worden verwacht. Integendeel, tonen gewezen echtgenoten juist 
in de gevallen, dat zij niet in onderling overleg tot een redelijke 
contactregeling zijn gekomen, zo weinig zelfinzicht en vermo-
gen tot objectieve waardering voor elkaar, ook als ouders van 
het kind, dat zij bewust of onbewust trachten het kind in hun 
kritische instelling jegens elkander te doen delen. Zij pogen, 
ieder voor zich, het kind geestelijk aan zich te binden en van 
de ander af te houden. De andere ouder vindt goed en geeft 
aan het kind wat de oudervoogd, wellicht om zeer goede rede-
nen, afkeurt en weigert. De oudervoogd is erop uit, het aantal 
der voorgeschreven bezoeken als een volstrekt maximum op te 
vatten en de bezoeken op de voorgeschreven tijdstippen kunnen 
herhaaldelijk om zijns inziens afdoende redenen geen doorgang 
vinden. De andere ouder ziet in het voorgeschreven aantal der 
bezoeken een absoluut minimum, waarop alleen maar door 
chicanes wordt afgedongen. Ook laatstgenoemde bezwaren kan 
de rechter niet ondervangen door gedetailleerde voorschriften, 
te meer, omdat hij slechts van een momentopame kan uitgaan 
en de omstandigheden gedurig veranderen. Zodra een eenmaal 
vastgestelde regeling door nieuwe feiten is achterhaald, geeft 
zij geen oplossing meer en wordt zij veeleer een bron van 
nieuwe moeilijkheden. 

De wet heeft het stelsel van eenhoofdig gezag na scheiding 
gekozen. In dit stelsel rust de verantwoordelijkheid voor de 
wijze van opvoeding uitsluitend op de ouder, die met de uit-
oefening van het gezag is belast. Alleen hij beslist in alle, ook 
de belangrijkste, vragen van opvoeding, met geen andere richt-
lijn dan zijn inzicht in het belang van het kind, zolang dit in-
zicht niet volstrekt onredelijk blijkt. Staan de ouders zo scherp 
tegenover elkaar, dat zij over het contact niet zelf tot een 
oplossing kwamen, dan mag men niet verwachten, dat de 
andere ouder het kind niet zal betrekken in zijn afwijkende 
inzichten in tal van opvoedingsvragen. Rechterlijke tussenkomst 
ter afdwinging van omgang past dus slechts in ons wettelijk 
stelsel, zolang niet de verbreking van het contact symptoom is 
van ongeschiktheid tot uitoefening van het gezag. Is dit laatste 
wel het geval, dan dient uit dien hoofde wijziging van de ge-
zagsopdracht overwogen te worden. 

Tusen de plicht tot medewerking, in het belang van het 
kind, aan contact met de andere ouder en de mogelijkheid tot 
wijziging van de voogdij bestaat ook in dit opzicht nauw ver-
band, dat deze mogelijkheid in feite de enige realiseerbare 
sanctie op de naleving van een rechterlijke contactregeling zou 
zijn. Reële executie — de deurwaarder, die het kind voor een 
voorgeschreven bezoek komt ophalen —, noch een dwangsom 
of straffen zoals geldboeten, zouden naar de mening van de 
ondergetekende als zodanig in aanmerking komen. Het is dan 
ook niet verwonderlijk, dat de ontwikkeling van de jurispru-
dentieregel, dat de met het gezag belaste ouder in beginsel in 
het belang van het kind tot contact behoort mede te werken, 
te vinden is in de rechtspraak omtrent de mogelijkheid van 
voogdijwijziging; men zie de reeds genoemde uitspraak van de 
Hoge Raad van 28 augustus 1939. 

De Minister van Justitie, 
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