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Nr. 4 Verslag 
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De vaste Commissie voor Justitie brengt over haar voorlopige bevindingen 
aangaande dit in haar handen gestelde wetsontwerp het navolgende verslag 
uit. 

Algemeen 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen zich af of het niet minder ver-
bloemd ware geweest, indien slechts de bepalingen betrekking hebbende 
op de plaats van aangifte van een niet in Nederland verblijfhebbende Neder-
landerdie in Nederland een huwelijk wenst te sluiten veranderd zouden 
worden, en geen andere bepalingen van het burgerlijk recht en van burger-
lijke rechtsvordering bij deze wijziging betrokken zouden worden. 

Overigens hadden deze leden tegen de voorgestelde wetswijziging in het 
algemeen en in het bijzonder tegen deze gelegenheidswetgeving geen be-
zwaar. Wel meenden zij enkele kanttekeningen te moeten maken bij een aan-
tal onderdelen. Deze opmerkingen worden onder de artikelen weergegeven. 

De leden, behorende tot de fractie van de K.V.P. konden eveneens in het 
algemeen instemmen met deze voorgestelde wetswijziging. Ook zij maakten 
evenwel nog een kanttekening ten aanzien van het voorgestelde onder arti-
kel II, zoals dat hieronder is vermeld. 

Artikelen I, II en IV 

De leden, behorende tot de fractie van de P.v.d.A. merkten op, dat de wets-
wijziging, die nu voor ligt, duidelijkheid beoogt te scheppen bij de ach-
ternaam van de pas-geborene, zoals die in de registers van de burgerlijke 
stand behoort te worden ingeschreven. Dit is een op zichzelf duidelijke en ver-
klaarbare toevoeging aan de registers van de burgerlijke stand. Zij waren 
nochtans van mening dat hier een meer principiële gedachtengang ten aan-
zien van de geslachtsnaam bij betrokken had moeten worden. 

Heeft de Minister reeds ideeën ontwikkeld, hoe de geslachtsnaam van kin-
deren zou moeten zijn, zo informeerden zij. Heeft de Minister kennis geno-
men van een kortgeleden gepubliceerd artikel in het Nederlands Juristen 
Blad van 25 januari 1975 van de hand van M. L. Tan over de naamgeving van 
echtelieden en hun kinderen? 
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Kan de Minister meegaan met de gedachte dat de huidige wijze van naam-
geving van kinderen een vervelend gevolg oplevert voor kinderen uit ver-
schillende huwelijken van de vrouw en een discriminatie voor de kinderen 
van ongehuwde moeders? 

Is de Minister bereid en voornemens op korte termijn ervoor te zorgen dat de 
naam van de kinderen niet automatisch die van de mannelijke partner in het 
huwelijk behoort te zijn? 

Wat de veranderingen in artikelen 85 en 433 van het Wetboek van Burger-
lijke Rechtsvordering betreft, vroegen de leden van de fractie van de P.v.d.A. 
zich af of hier geen moeilijkheden ontstaan met betrekking tot die vonnissen 
waarbij berust wordt in de daarbij uitgesproken echtscheiding, doch tegen de 
hoogte van de alimentatie beroep wordt aangetekend, 
beroep wordt aangetekend. 

Ten aanzien van het voorgestelde artikel II verwezen de leden van de frac-
tie van de K.V.P. naar de brief van 10 maart 1975, welke mr. S. Boas aan de 
voorzitter van de vaste Commissie voor Justitie zond. Het kwam hen voor 
dat mr. Boas terecht erop wijst, dat de voorgestelde bepaling moeilijkheden 
kan oproepen in het geval dat berust wordt in het echtscheidingsvonnis, 
doch beroep aangetekend wordt tegen de bij dat zelfde vonnis uitgesproken 
alimentatie. 

Gaarne zouden ook deze leden het oordeel van de Minister over de door 
mr. Boas in voormeld schrijven opgeworpen bezwaren willen vernemen. 
Onder het voorbehoud, dat de Minister op het bovenstaande tijdig voor de 
openbare behandeling schriftelijk zal antwoorden, achtte de commissie deze 
hiermee genoegzaam voorbereid. 
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