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Gewijzigd ontwerp van wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de 
Tijdelijke wet huurkoop onroerend goed 

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat enkele wijzigingen van het 

Burgerlijk Wetboek en de Tijdelijke wet huurkoop onroerend goed nodig zijn 
gebleken; 

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

Artikel I 

Het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: 
A. De eerste zin van het vierde lid van artikel 4 van Boek 1 wordt vervangen 
door: 

Wijziging van de voornamen kan op verzoek van de betrokken persoon of 
zijn wettelijke vertegenwoordiger worden gelast door de rechtbank. 
B. In artikel 17 van Boek 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1. In het eerste lid onder e wordt de punt vervangen dooreen puntkomma 
en aan het slot wordt de volgende zin toegevoegd: 
f. De geslachtsnaam van het kind. 
2. In het tweede lid wordt de eerste zin als volgt gelezen: 

Indien de plaats of de dag van de geboorte van het kind of de naam, met 
inbegrip van de voornamen, van de moeder of haar woonplaats niet bekend 
is, of de kunne van het kind twijfelachtig is, of de geslachtsnaam van het kind 
niet bekend of twijfelachtig is, wordt de geboorteakte ten aanzien van deze 
punten opgemaakt krachtens een bevel en overeenkomstig de aanwijzingen 
van het openbaar ministerie. 
3. In het derde lid wordt 'a -d ' veranderd in 'a-d en f'. 
C. Aan artikel 43, eerste lid, van Boek 1 wordt de volgende zin toegevoegd: 

Wanneer de aanstaande echtgenoten, van wie tenminste één de Neder-
landse nationaliteit bezit, buiten Nederland woonplaats hebben en in een 
Nederlandse gemeente een huwelijk met elkander willen aangaan, ge-
schiedt de aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand te 's-Graven-
hage. 

Eerste Kamer, zitting 1974-1975,13 332, nr. 92 1 



D. Aan artikel 45 van Boek 1 wordt een vierde lid toegevoegd: 
4. in het geval, bedoeld in artikel 43, eerste lid, tweede zin, geschiedt de af-
kondiging in 's-Gravenhage en tevens in de door de aanstaande echtgeno-
ten bij de aangifte aangewezen gemeente. 
E. Aan het eerste lid van artikel 54 van Boek 1 wordt de volgende zin toege-
voegd: 

Wanneer de vereiste huwelijksafkondiging niet heeft plaats gehad, ge-
schiedt de stuiting door betekening van een akte aan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand van een der gemeenten, waar afkondiging had moeten 
plaatshebben. 
F. Het tweede lid van artikel 64 van Boek 1 wordt vervangen door: 
2. In de huwelijksakte wordt in dat geval de omstandigheid vermeld dat het 
huwelijk in een bijzonder huis is voltrokken. 

Artikel II 

In het eerste lid van artikel 13 van de Tijdelijke wet huurkoop onroerend 
goed (Stb. 1973, 289) vervallen de woorden 'gebouwd' en 'voorzover be-
stemd of gebruikt tot bewoning'en wordt in plaats van 'artikel 12 van de 
onteigeningswet'gelezen: de artikelen 12,80,127 en 143van deonteigenings-
wet alsmede de terinzagelegging van het besluit van de gemeenteraad be-
doeld in artikel 85, mede in verband met artikel 84 van de onteigeningswet. 

Artikel III 

Het bepaalde in artikel I onder A met betrekking tot de wijziging in het vierde 
lid van artikel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is niet vantoepassing 
op procedures die op het tijdstip van het in werking treden van deze wet nog 
aanhangig zijn. 

Artikel IV 

De artikelen van deze wet treden inwerking op een door Ons te bepalen tijd-
stip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend 
kan worden gesteld. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat al-
le Ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie, 
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