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A. Het intitulé komt als volgt te luiden:
Wijziging in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke

Rechtsvordering, strekkende tot invoering ten behoeve van minderjarige
moeders van de mogelijkheid tot meerderjarigverklaring.

B. In het gewijzigd voorstel van wet worden voorts de volgende wijzi–
gingen aangebracht:

1. In de considerans vervallen de woorden «en voorts ten behoeve van
ouders de mogelijkheid te openen tot het doen van afstand van ouder–
rechten».

2. De letter A voor onderdeel A van artikel I vervalt.

3. De onderdelen B, C, D, E, F en G van artikel I vervallen.

4. De titel van de onder A van artikel II voorgestelde paragraaf 3b
komt als volgt te luiden:

§ 3b Voogdij na meerderjarigverklaring

5. De eerste zin van het onder A van artikel II voorgestelde eerste lid
van artikel 955f komt als volgt te luiden:

Op het verzoek, bedoeld in artikel 291a van Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek zijn de artikelen 938, 955a en 955 b van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat, ingeval het verzoek door de raad
voor de kinderbescherming is gedaan, de in artikel 955b bedoelde
toezending achterwege blijft.

Het derde lid van het voorgestelde artikel 955f vervalt.
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6. Het onder A van artikel II voorgestelde artikel 955g komt als volgt
te luiden:

Artikel 955g

Tegen de beschikking, gegeven op het bij artikel 955f bedoelde
verzoek, staat hoger beroep open:

a. bij afwijzing van het verzoek, voor de verzoeker;
b. bij toewijzing daarvan, voor degene ondanks wiens tegenspraak het

verzoek is ingewilligd.

7. De onderdelen B, C, D, F en G van artikel II vervallen. Onderdeel E
van dat artikel wordt onderdeel B.

De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto
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