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13 3 3 2 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering en de Tijdelijke wet huurkoop onroerend goed 

Nr. 3 Memorie van toelichting 

Het onderhavige wetsontwerp strekt tot verbetering van enkele - in hoofd-
zaak met de burgerlijke stand verband houdende - bepalingen van het Bur-
gerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, die in de 
praktijk enige problemen blijken op te leveren. 

Tevens bevat het ontwerp een bepaling, die voorziet in een omissie in de 
wet van 27 februari 1974, Stb. 85, houdende wijziging van de Tijdelijke wet 
huurkoop onroerend goed. 

De Permanente Commissie van Advies voor de zaken van de burgerlijke 
stand en voor nationaliteitsaangelegen heden en de Nederlandse Vereniging 
van Ambtenaren van de Burgerlijke Stand zijn over het ontwerp geraad-
pleegd en hebben zich, uiteraard voor zover het de materie van de burgerlij-
ke stand raakt, ermee kunnen verenigen. 

Artikel I, onder A. In artikel 68 B.W. (oud) werd als bevoegde rechter in ver-
band met de verandering van voornaam aangewezen de rechtbank van de 
woonplaats van de verzoeker. Met het oog op de mogelijkheid dat iemand 
die in Nederland is geboren en wiens geboorteakte dus deel uitmaakt van de 
registers van de burgerlijke stand hier te lande, op het ogenblik dat hij een 
verzoek tot wijziging van zijn voornamen wil doen, in Nederland geen woon-
plaats heeft, verklaart het huidige artikel 4, vierde lid, eerste zin, Boek 1 B.W., 
bevoegd 'de rechtbank, binnen welker rechtsgebied de geboorteakte in de 
registers van de burgerlijke stand is opgenomen' (zie Parlementaire 
Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 1, Personen-en Fa-
milierecht, samengesteld door mr. C. J. van Zeben, in overleg met mr. W. G. 
Belinfante en mr. O. W. van Ewijk, blz. 25). In geval van geboorte buiten Ne-
derland is de rechtbank te 's-Gravenhage bevoegd. 

Tegen deze regeling is het bezwaar gerezen dat de verzoeker in vele geval-
len zich moet wenden tot een andere rechtbank dan die van zijn woonplaats, 
hetgeen, naast de kosten van de advocaat, procureurskosten in het arrondis-
sement waar het verzoekschrift moet worden ingediend met zich mede-
brengt en de voornaamsverandering mitsdien onnodig duur maakt. Een an-
der bezwaar is dat wanneer, hetgeen dikwijls voorkomt, adoptie wordt ver-
zocht en tevens wijziging van de voornamen van het te adopteren kind 
wordt gevraagd, de rechtbank niet voor beide, samenhangende verzoeken 
bevoegd is daar de bepalingen van artikel 4, vierde lid, B.W. en artikel 970, 
eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet met elkaar 
corresponderen in het geval dat het te adopteren kind niet is geboren in het 

Tweede Kamer, zitting 1974-1975,13 332, nrs. 1-3 5 



ressort van de rechtbank waar de verzoekers (en het kind) wonen. Dezefric-
tie is laatstelijk nog gesignaleerd in een beslissing van de Arrondissements-
rechtbank Amsterdam van 22 januari 1974 (N.J. 1974, no. 172). 

De ondergetekende onderkent deze bezwaren en ziet ook geen dwingende 
reden aanwezig dat zou moeten worden afgeweken van de normale regel 
voor de relatieve bevoegdheid in verzoekschriftprocedures in artikel 429c 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, bepalende dat bevoegd is 
de rechter van de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats in Neder-
land, van het werkelijk verblijf van de verzoeker. Deze regel voorziet trou-
wens ook in het geval dat de aanleiding vormde voor het invoeren van de 
bepaling van artikel 4, vierde lid, eerste zin, Boek 1 B.W. 

Voorgesteld wordt daarom om in de eerste zin van het vierde lid van arti-
kel 4 het gedeelte te schrappen dat betrekking heeft op de relatieve compe-
tentie. Dit betekent dat dan automatisch op de hier bedoelde procedure arti-
kel 429c Rv. van toepassing is. Hieruit volgt tevens dat in het geval dat de 
verzoeker ten tijde van het verzoek tot wijziging van zijn voornamen geen 
woonplaats of geen werkelijk verblijf in Nederland heeft, de rechtbank te 
's-Gravenhage de bevoegde rechter is. Wel zal dan, ingevolge het tweede lid 
van artikel 429c Rv., moeten vaststaan dat het verzoek voldoende aankno-
ping heeft met de rechtssfeer van Nederland, zoals bij voorbeeld in de geval-
len dat een Nederlander in het buitenland of tijdens een zee- of luchtreis is 
geboren. 

Artikel I, onder B, sub 1. Ingevolge artikel 6 Boek 1 B.W. wordt de geslachts-
naam ten aanzien van een ieder bewezen door de akte van geboorte. Artikel 
17, eerste lid, Boek 1 B.W. noemt de geslachtsnaam niet onder de gegevens 
die de geboorteakte moet bevatten. Het komt de ondergetekende logisch en 
gewenst voor dat deze geslachtsnaam rechtstreeks uit de geboorteakte 
blijkt, vooral ook omdat ingevolge het voorschrift van artikel 28, derde lid, 
Boek 1 B.W. het beredeneerde uittreksel van een geboorteakte wel reeds de 
geslachtsnaam dient te vermelden. Hierdoor wordt geen verandering ge-
bracht in het wettelijk systeem (zie artikel 5 Boek 1 B.W.) dat, anders dan de 
voornaam, de geslachtsnaam niet door de geboorteakte wordt bepaald, 
maar door afstamming en in het geval dat de moeder onbekend is (bij voor-
beeld bij een vondeling), door een Koninklijk besluit. 

De voorgestelde aanvulling van het eerste lid van artikel 17 Boek 1 B.W. 
heeft tevens het voordeel dat in de - door de migratie van buitenlandse 
werknemers tegenwoordig tamelijk veelvuldig voorkomende - gevallen van 
hier te lande uit ouders van niet-Nederlandse nationaliteit geboren kinderen 
aan de hand van de geboorteakte op eenvoudige wijze kan worden vastge-
steld welke geslachtsnaam zij rechtens dragen. Het Nederlandse recht be-
treffende de registers van de burgerlijke stand laat naar de heersende opvat-
ting tot heden niet toe dat de geslachtsnaam van het buitenlandse kind in de 
geboorteakte wordt vermeld, terwijl het toch ook in het belang van dat kind 
is dat de geslachtsnaam, die het volgens zijn nationale wet draagt, duidelijk 
uit zijn geboorteakte blijkt. Dit klemt vooral wanneer het buitenlandse na-
menrecht een regeling kent, die afwijkt van de Nederlandse en het bepalen 
van de geslachtsnaam hier te lande mitsdien niet altijd op eenvoudige wijze 
kan geschieden. Zo dragen bij voorbeeld Spaanse wettige kinderen een ge-
slachtsnaam, die op een bepaalde manier uit de geslachtsnamen van beide 
ouders is samengesteld, terwijl naar Portugees recht de ouders uit hun (sa-
mengestelde) geslachtsnamen maximaal vier namen voor hun kind kunnen 
kiezen, met dien verstande, dat de laatste naam een van de door de vader 
gedragen geslachtsnamen moet zijn. Verder bestaan er in sommige landen, 
zoals bij voorbeeld Joegoslavië, wettelijke bepalingen ingevolge welke het 
wettige kind niet noodzakelijkerwijs de naam van de vader krijgt. 

Artikel I, onder B, sub 2 en 3. In het tweede lid van artikel 17 Boek 1 B.W. 
wordt het geval geregeld dat bij de geboorteaangifte bepaalde, in het eerste 
lid genoemde gegevens niet bekend of twijfelachtig zijn. De geboorteakte 
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client dan te worden opgemaakt 'krachtens een bevel en overeenkomstig de 
aanwijzingen van het openbaar ministerie'. In de praktijk is de vraag gerezen 
of het bevel van het openbaar ministerie dan volledig in de plaats treedt van 
de aangifte en bij voorbeeld ook het opgeven van een voornaam omvat (zie 
artikel 17, eerste lid, onder e, Boek 1 B.W.). Hoewel de parlementaire 
geschiedenis van artikel 17 hierover geen duidelijk uitsluitsel geeft', lijkt het 
de ondergetekende de meest redelijke oplossing dat de normale aangifte ten 
aanzien van de wel bekende gegevens blijft bestaan, maar dat slechts voor 
de gegevens die ontbreken of twijfelachtig zijn de geboorteakte wordt opge-
maakt krachtens een bevel en overeenkomstig de aanwijzingen van het 
openbaar ministerie. De voorgestelde wijziging van het tweede lid van arti-
kel 17 beoogt deze opvatting thans ondubbelzinnig tot uitdrukking te bren-
gen. Hierbij wordt tevens (en ook in de voorgestelde wijziging van het derde 
lid) rekening gehouden met de in het eerste lid aangebrachte wijziging be-
treffende de geslachtsnaam. Bij dit laatste punt dient men - in het verband 
van het tweede lid - te denken aan het geval dat de naam van een niet-Ne-
derlands kind door de ambtenaar van de burgerlijke stand niet opeenvoudi-
ge wijze onmiddellijk kan worden vastgesteld. 

Artikel I, onder Cen D. Het is in de praktijk gebleken dat sommige Nederlan-
ders, die in het buitenland wonen en die in het huwelijk willen treden dit 
gaarne in een Nederlandse gemeente zouden willen doen. Hiertoe bestaat 
thans geen mogelijkheid2, want ingevolge artikel 63 van Boek 1 van het Bur-
gerlijk Wetboek wordt het huwelijk voltrokken in het gemeentehuis ten over-
staan van de ambtenaar van de burgerlijke stand van een gemeente, waar 
afkondiging is geschied. Artikel 45 Boek 1 B.W. regelt in welke gemeente(n) 
de afkondiging in bepaalde gevallen dient te geschieden: behalve in de 
(vroegere) woonplaatsen der aanstaande echtgenoten, geschiedt, indien dit 
bij de aangifte is verzocht, de afkondiging tevens in een door de aanstaande 
echtgenoten aangewezen gemeente. Ingevolge artikel 43 van Boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek moet de huwelijksaangifte worden gedaan bij de ambte-
naar van de burgerlijke stand van de woonplaats van een der partijen. In het 
buitenland wonende Nederlanders, die een huwelijk willen aangaan, kunnen 
in Nederland geen aangifte daarvan doen, want dit moet, zoals gezegd, ge-
schieden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van 
een der partijen. 

Ten einde het hier gerezen probleem op te lossen wordt in de eerste plaats 
(zie artikel I, onder C) voorgesteld in een nieuwe tweede zin van het eerste lid 
van artikel 43 Boek 1 B.W. te bepalen dat aanstaande echtgenoten, van wie 
ten minste één de Nederlandse nationaliteit bezit en die buiten Nederland 
hun woonplaats hebben, doch in een Nederlandse gemeente willen trou-
wen, hun huwelijksaangifte kunnen doen bij de ambtenaar van de burgerlij-
ke stand te 's-Gravenhage. Deze aangifte behoeft niet in persoon te geschie-

' Zie Parlementaire Geschiedenis van hel 
nieuwe Burgerlijk Wetboek, Invoeringswet, 
Boek 1 Personen- en Familierecht, samenge-
steld door Prof. mr. C. J. van Zeben, blz. 1059: 
'Het nieuwe lid 2 geldt voor alle gevallen waar-
in een of meer van de navolgende gegevens 
niet bekend zijn: de plaats en de dag van de ge 
boorte van het kind en de geslachtsnaam, de 
voornamen en de woonplaats van de moeder; 
ook is het, zij het hoogst zeldzame, geval opge-
nomen dat de kunne van het kind vooralsnog 
niet met zekerheid kan worden vastgesteld. Het 
bepaalt dat voor het opmaken van de geboorte-
akte in deze gevallen een bevel van het open-
baar ministerie vereist is, opdat dit eerst kan 
doen nagaan of de ontbrekende gegevens in-
derdaad niet spoedig achterhaald kunnen wqr 
den.'. 

2 Ook vóór 1 januari 1970, de datum van het in 
werking treden van het nieuwe Boek 1, was dit 
niet mogelijk, daar ingevolge artikel 131 
B.W.(oud) het huwelijk moest worden voltrok-
ken in het huis der gemeente van de woon-
plaats van een der beide partijen. 
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den, maar kan blijkens artikel 43, tweede lid, geschieden 'bij zodanige ge-
schriften waaruit van het voornemen der aanstaande echtgenoten met ge-
noegzame zekerheid kan blijken'. 

Voorts dient (zie artikel I, onder D) aan artikel 45 Boek 1 B.W. een nieuw 
vierde lid te worden toegevoegd, bepalend dat in het geval, bedoeld in arti-
kel 43, eerste lid, tweede zin, de afkondiging geschiedt in 's-Gravenhage en 
tevens in de gemeente die de aanstaande echtgenoten bij de aangifte heb-
ben aangewezen. Op deze wijze is er dan geen belemmering meer dat 
het huwelijk in die bij de aangifte aangewezen gemeente wordt voltrokken 
(artikel 63, eerste lid, Boek 1 B.W.). 

Artikel I, onder E. Ingevolge artikel 50 Boek 1 B.W. kan een huwelijk worden 
gestuit onder meer wanneer de vereiste huwelijksafkondiging niet heeft 
plaatsgehad, terwijl ingevolge artikel 54, eerste lid, Boek 1 B.W. de stuiting 
geschiedt door betekening van een akte aan de ambtenaar van de burgerlij-
ke stand van een der gemeenten, waar afkondiging heeft plaatsgehad. De 
wet geeft echter geen antwoord op de vraag waar gestuit moet worden als 
het huwelijk in het geheel niet is afgekondigd. Voor de oplossing van dit pro-
bleem wordt voorgesteld om aan het eerste lid van artikel 54 Boek 1 B.W. 
een zin toe te voegen die bepaalt dat, wanneer de vereiste huwelijksafkondi-
ging niet heeft plaatsgehad, de stuiting geschiedt door betekening van een 
akte aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van een der gemeenten, 
waar afkondiging had moeten plaatshebben (zie voor dit laatste de artikelen 
43, eerste lid, 44 en 45 Boek 1 B.W. en voor het geval dat door het openbaar 
ministerie vrijstelling van de afkondiging is verleend, artikel 62, tweede lid, 
Boek 1 B.W.). 

Artikel I, onder F. Voor gedetineerden is het mogelijk om op drieërlei wijze 
een huwelijk aan te gaan. In de eerste plaats kan het huwelijk op de gebrui-
kelijke wijze ten stadhuize worden voltrokken. Voorts is huwelijksvoltrekking 
bij volmacht mogelijk. Ten slotte kan, indien uit een oogpunt van beleid of 
bij de betrokken partijen bezwaar bestaat tegen huwelijksvoltrekking ten 
stadhuize (bij voorbeeld het geval dat verlaten van het gesticht zonder bewa-
king niet verantwoord is), het huwelijk ook in de inrichting, waar de gedeti-
neerde zijn straf uitzit, worden gesloten. Dit laatste is mogelijk op grond van 
artikel 64, eerste lid, Boek 1 B.W., ingevolge welke bepaling het huwelijk kan 
worden voltrokken in een 'bijzonder huis', indien een der partijen uit hoofde 
van een behoorlijk bewezen wettig beletsel verhinderd wordt zich naar het 
gemeentehuis te begeven. Krachtens het tweede lid van artikel 64 moet in 
een dergelijk geval in de huwelijksakte melding worden gemaakt van de oor-
zaak, die daartoe aanleiding heeft gegeven. (Idem artikel 132, tweede lid, 
B.W. [oud]). Meestal luidt de desbetreffende tekst van de akte dan: 'huwelijk 
gesloten in een bijzonder huis wegens detentie'. 

Indien men later een uittreksel van de huwelijksakte verzoekt, worden 
daarin alleen de meest relevante gegevens vermeld. Het woord 'detentie' 
komt daarin niet voor. Op verzoek van de belanghebbende kan dit woord na-
melijk worden weggelaten Het komt tegenwoordig echter meeren meer 
voor dat in plaats van uittreksels afschriften, dat wi l zeggen fotocopieën, 
worden verstrekt. Dan komt dus wèl tot uiting dat het huwelijk wegens de-
tentie niet in het stadhuis is gesloten, hetgeen voor de betrokkene, als hij dit 
afschrift bij enige gelegenheid (echtscheidingsprocedure; pensioenaanvra-
ge) moet overleggen, bijzonder pijnlijk en nodeloos kwetsend is1. 

Er is naar de mening van de ondergetekende geen rechtsbelang mee ge-
diend dat de akte de oorzaak van de verhindering vermeldt. Het is geen ge-
geven waaromtrent later wel eens enige bewijslevering nodig zou kunnen 
zijn of dat bij een eventuele nietigverklaring van het huwelijk (zie artikelen 70 
en 76 Boek 1 B.W.) een rol zou kunnen spelen. De ondergetekende stelt daar-

' Het is evenzeer pijnlijk als, hetgeen ook mo-
gelijk is, het huwelijk bij voorbeeld in een psy-
chiatrische inrichting is voltrokken. 
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om voor het tweede lid van artikel 64 Boek 1 B.W. zodanig te wijzigen dat 
voortaan in een geval als hierboven omschreven alléén vereist wordt dat in 
de huwelijksakte slechts de omstandigheid wordt vermeld dat het huwelijk 
in een bijzonder huis is voltrokken. 

Artikel II, onder A en B. In een aan de Minister van Justitie gerichte brief van 
26 oktober 1972 van de Nederlandse Vereniging van Ambtenaren van de 
Burgerlijke Stand (NEVABS), is erop gewezen dat de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand dikwijls moeilijkheden ondervindt bij het bepalen öf en wan-
neer een vonnis, waarbij echtscheiding of ontbinding van een huwelijk na 
scheiding van tafel en bed is uitgesproken, in kracht van gewijsde is gegaan. 

Het hier gesignaleerde probleem ligt echter in eerste instantie bij de 
griffier, die een verklaring moet afgeven 'strekkende tot bewijs dat tegen de 
uitspraak door geen wettig middel kan worden opgekomen'. Het is namelijk 
deze verklaring die de ambtenaar van de burgerlijke stand op grond van arti-
kel 52, onder c, van het Besluit Burgerlijke Stand in de akte van inschrijving 
van het desbetreffende vonnis moet vermelden. De ambtenaar van de bur-
gerlijke stand heeft ten aanzien van deze verklaring een lijdelijke rol; hij 
moet zich bij deze griffiersverklaring zonder meer neerleggen. 

De moeilijkheid waar het in dit verband in wezen om gaat is of de griffier 
altijd wel in staat is om een verklaring als hierboven bedoeld af te geven. Het 
is namelijk vaak lastig om na te gaan of een dergelijke rechterlijke beslissing 
inderdaad in kracht van gewijsde is gegaan. Immers de partij die in hoger 
beroep of cassatie is gegaan of verzet heeft gedaan, heeft slechts de be-
voegdheid daarvan ter griffie op het daartoe bestemde register aantekening 
te doen houden, zodat de kans niet is uitgesloten dat een rechtsmiddel is 
aangewend zonder dat de griffier daarvan op de hoogte is (zie artikelen 85 
en 433 Rv.). De ondergetekende kan instemmen met de door de NEVABS in 
haar brief gedane suggestie ter oplossing van het hier aan de orde zijnde 
probleem om in de artikelen 85 en 433 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering de bevoegdheid van het doen aantekenen van gedaan ver-
zet c.q. hoger beroep op de daartoe bestemde registers te vervangen door 
een desbetreffende verplichting. 

Een volstrekt novum betekent de hier voorgestelde wijziging in het Wet-
boek van Burgerlijke Rechtsvordering niet, daar er reeds een aanknopings-
punt is te vinden in artikel 23, eerste lid, van de Wet van 12 juni 1909 (Stb. 
141), tot uitvoeringvan het op 17 juli 1905 te's-Gravenhage gesloten Ver-
drag betreffende de Burgerlijke Rechtsvordering, bepalende: 'Indien tegen 
een door de Nederlanse rechter gegeven uitspraak, die ten aanzien der ver-
oordeling in de kosten van het geding, overeenkomstig de voorschriften van 
het verdrag kan worden uitvoerbaar verklaard, een rechtsmiddel wordt aan-
gewend, ter bekoming van gehele of gedeeltelijke vernietiging dier uit-
spraak, dan zal de partij, die het rechtsmiddel aanwendt, binnen 8 dagen 
daarvan aantekening doen houden, ter griffie van het College of Gerecht, dat 
de beklaagde uitspraak heeft gedaan. 

Bij gebreke van zodanige aantekening verkrijgt de uitspraak kracht van ge-
wijsde.' 

Ook in dit geval moet immers van het aan te wenden rechtsmiddel aante-
kening worden gehouden. 

Voorts kan ook nog worden verwezen naar artikel 6, tweede lid, van de 
Wet teboekgestelde Luchtvaartuigen. 

De ondergetekende meent dat door de voorgestelde regeling de griffier in 
de toekomst geen problemen meer zal hebben bij het afgeven van de in arti-
kel 52, sub c, van het Besluit Burgerlijke Stand bedoelde verklaring. Hij be-
hoeft immers, behalve wanneer er blijkens een akte van berusting geen 
rechtsmiddel zal worden aangewend en de verklaring dadelijk kan worden 
afgegeven, slechts te onderzoeken of er, al naar het geval zich voordoet, bin-
nen de respectievelijk in de artikelen 339, eerste lid Rv. (appèl), 402 Rv. (cas-
satie) en 825, eerste lid, Rv. (verzet), genoemde termijnen blijkens het door 
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hem aangehouden register een rechtsmiddel is aangewend. De ambtenaar 
van de burgerlijke stand zal, nu hij van de griffier een verklaring krijgt, welke 
zonder meer als bewijs kan worden aanvaard, dat tegen de uitspraak door 
geen wettig middel kan worden opgekomen, gemakkelijker kunnen nagaan 
of de in artikel 163, derde lid, Boek 1 B.W. genoemde termijn van zes maan-
den na de dag waarop het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan in acht is 
genomen. 

Artikel III. Bij de wet van 27 februari 1974, houdende wijziging van de Tijde-
lijke wet huurkoop onroerend goed (Stb. 85), is de tijdelijke wet zodanig ge-
wijzigd dat deze mede van toepassing is op onroerend goed niet bestemd of 
gebruikt tot bewoning. 

Verzuimd is echter ook artikel 13, dat betrekking heeft op onteigening, aan 
die wijziging aan te passen. De voorgestelde wijziging strekt ertoe dit ver-
zuim alsnog te herstellen. 

In artikel 13, dat wel verwijst naardeterinzagelegging bedoeld in artikel 12 
van de onteigeningswet, is voorts verzuimd tevens te verwijzen naar deter-
inzagelegging bedoeld in de artikelen 80,85,127 en 143 van deonteige-
ningswet. De voorgestelde wijziging voorziet in deze omissie. 

Artikel IV. Dit artikel wordt voorgesteld teneinde ongewenste processuele 
complicaties te voorkomen, die het gevolg zijn wanneer tijdens een aanhan-
gige procedure regels van procesrecht veranderen. 

Artikel V. Dit wetsontwerp maakt een algemene maatregel van bestuur, be-
vattende enige wijzigingen in het Besluit Burgerlijke Stand, noodzakelijk. 
Beide regelingen dienen op een gelijk, bij Koninklijk Besluit vast te stellen 
tijdstip in werking te treden. 

De Ministervan Justitie, 
A.A.M, van Agt 
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