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Algemeen 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben zich afgevraagd of het niet 
minder verbloemd ware geweest, indien slechts de bepalingen betrekking 
hebbende op de plaats van aangifte van een niet in Nederland verblijfheb-
bende Nederlander die in Nederland een huwelijk wenst te sluiten veran-
derd zouden worden, en geen andere bepalingen van het burgerlijk recht en 
van burgerlijke rechtsvordering bij deze wijziging betrokken zouden worden. 
Overigens hadden deze leden tegen de voorgestelde wetswijziging in het al-
gemeen en in het bijzonder tegen deze 'gelegenheidswetgeving' geen be-
zwaar. 

De ondergetekende is van mening dat, nu het wetsontwerp slechts de 
strekking heeft om te voorzien in een aantal leemten, onvolkomenheden en 
omissies in enige wettelijke regelingen, waarop al geruime tijd geleden van 
verschillende zijden de aandacht is gevestigd en waarin op eenvoudige wij-
ze kan worden voorzien, het gerechtvaardigd is dat in dit ontwerp enige on-
derwerpen van uiteenlopende aard zijn behandeld. Hij acht het daarom te-
vens onjuist om in dit verband van 'gelegenheidswetgeving' te spreken. 

Artikelen I, II en IV 

De leden, behorende tot de fractie van de P.v.d.A., hebben het in het wets-
ontwerp vervatte voorstel met betrekking tot de achternaam van de pasge-
borene (artikel I , onder B) een op zichzelf duidelijke en verklaarbare toevoe-
ging aan de registers van de burgerlijke stand genoemd. Zij waren noch-
tans van mening dat hier een meer principiële gedachtengang ten aanzien 
van de geslachtsnaam bij betrokken had moeten worden. Zij hebben de 
vraag gesteld of de ondergetekende reeds ideeën heeft ontwikkeld hoe de 
geslachtsnaam van kinderen zou moeten zijn en of hij heeft kennis genomen 
van het in het 'Nederlandse Juristen Blad' van 25 januari 1975 gepubliceerd 
artikel van de hand van M.L. Tan over de naamgeving van echtelieden en 
hun kinderen. Eveneens is in dit verband de vraag gesteld of de ondergete-
kende kan meegaan met de gedachte dat de huidige wijze van naamgeving 
van kinderen een vervelend gevolg oplevert voor kinderen uit verschillende 
huwelijken van de vrouw en een discriminatie voor de kinderen van onge-
huwde moeders. Ten slotte werd gevraagd of de ondergetekende bereid en 
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voornemens is op korte termijn ervoor te zorgen dat de naam van de kinde-
ren niet automatisch die van de mannelijke partner in het huwelijk behoort 
te zijn. 

De ondergetekende heeft inderdaad kennis genomen van voormeld artikel 
in het 'Nederlands Juristen Blad', getiteld 'Namenrecht in het licht van de 
emancipatie van de vrouw'. Hij is echter van mening dat de daarin en in 
voornoemde, aan hem gestelde vragen, aangesneden problematiek allerlei 
gecompliceerde vragen van maatschappelijke en juridische aard oproept die 
vallen buiten het zeer beperkte kader van dit wetsontwerp, zoals dat hierbo-
ven onder 'Algemeen' geschetst is. 

In dit verband moge hij tevens in herinnering brengen hetgeen hij op 2 
april 1974 heeft geantwoord op schriftelijke vragen van het lid der Kamer 
Van der Lek over het voeren van de geslachtsnaam bij de geboorteaangifte 
van een kind (zie Aanhangsel tot het verslag van de Handelingen der Twee-
de Kamer, zitting 1973-1974, blz. 2307). Hij handhaaft volledig het aldaar ge-
stelde, in het bijzonder dat hij niet de indruk heeft dat de in artikel 5 Boek 1 
BW vervatte regeling, namelijk dat het wettig, gewettigd of geadopteerd 
kind de geslachtsnaam van zijn vader draagt, door een belangrijk deel van 
de bevolking van ons land als onjuist wordt ervaren. Met nadruk zou hij 
voorts nogmaals willen opmerken dat Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek nog 
slechts kort geleden bij wet is vastgesteld. Tenzij er onmiskenbaar duidelijke 
veranderingen in de maatschappelijke verhoudingen optreden, behoort de 
wetgever recente wetten op het gebied van het burgerlijk recht niet te veran-
deren. Een ander beleid zou trouwens ook de noodzakelijke aanpassing van 
meer verouderde wetgeving tegenhouden. 

Wat de veranderingen in de artikelen 85 en 433 van het Wetboek van Bur-
gerlijke Rechtsvordering betreft, hebben de leden van de P.v.d.A. zich afge-
vraagd 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. In aansluiting hier-
op hebben de leden van de fractie van de K.V.P. ten aanzien van het voorge-
stelde artikel II verwezen naar de brief van 10 maart 1975, welke mr. S. Boas 
aan de voorzitter van de vaste Commissie voor Justitie zond. Het kwam hun 
voor dat mr. Boas terecht erop wijst, dat de voorgestelde bepaling moeilijk-
heden kan oproepen in het geval dat berust wordt in het echtscheidingsvon-
nis doch beroep aangetekend wordt tegen de bij datzelfde vonnis uitgespro-
ken alimentatie. 

Hoewel het door de heer Boas in zijn genoemde brief opgeworpen be-
zwaar, namelijk dat de voorgestelde redactie 'slechts aldus kan worden be-
grepen dat ook wanneer alleen van de beslissing inzake de alimentatie ho-
ger beroep wordt ingesteld aantekening in het door de griffier gehouden re-
gister moet worden gedaan hetgeen met zich brengt dat deze dan geen ver-
klaring kan afgeven dat tegen de uitspraak door geen wettig middel kan wor-
den opgekomen', zou kunnen worden ondervangen door het aanbrengen 
van een nadere precisering in de tekst van het voorstel, lijkt het de onderge-
tekende bij nader inzien beter om het onderwerp, waarop artikel II betrek-
king heeft, op te nemen in het in voorbereiding zijnde wetsontwerp betref-
fende de herziening van het echtscheidingsprocesrecht, waarmee het zeer 
nauw verband houdt. Opgrond hiervan is bij nota van wijzigingen artikel II 
uit dit wetsontwerp gelicht en artikel IV dienovereenkomstig aangepast. 

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