
26 672 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
in verband met de openstelling van het huwelijk
voor personen van hetzelfde geslacht (Wet
openstelling huwelijk)

Nr. 7 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 4 augustus 2000

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Na onderdeel E wordt een nieuw onderdeel F ingevoegd, luidende:

F. Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «als broeder en zuster» vervangen
door: als broeders, zusters of broeder en zuster.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «die broeder en zuster door
adoptie zijn» vervangen door: die broeders, zusters of broeder en zuster
door adoptie zijn.

B. Na artikel I wordt een nieuw artikel IA toegevoegd, luidende:

ARTIKEL IA

A. Indien het bij koninklijke boodschap van 28 oktober 1999 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhu-
welijken en het tijdstip van de totstandkoming van de scheiding van tafel
en bed alsmede van enige andere wetten (kamerstukken II 1999/2000,
26 862), tot wet wordt verheven en in werking is getreden voor het tijdstip
waarop deze wet in werking treedt, worden in artikel I, onderdeel I, de
vermeldingen «80 e» en «80f» vervangen door 80f, onderscheidenlijk 80g,
en komt onderdeel H van artikel I als volgt te luiden:

H. Artikel 80a wordt als volgt gewijzigd:

1. In de derde volzin van het vijfde lid vervalt de zinsnede: , eerste en
derde lid.

2. In het zesde lid vervalt de zinsnede: , eerste en derde lid.
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3. In het zevende lid vervalt de zinsnede: met uitzondering van de grond
betreffende zwangerschap,.

B. Indien het bij koninklijke boodschap van 28 oktober 1999 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhu-
welijken en het tijdstip van de totstandkoming van de scheiding van tafel
en bed alsmede van enige andere wetten (kamerstukken II 1999/2000,
26 862), tot wet wordt verheven en in werking treedt op of na het tijdstip
waarop deze wet in werking treedt, wordt artikel 80f van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek, zoals dit komt te luiden ingevolge deze wet,
vernummerd tot 80g en wordt artikel 80a, zoals dit ingevolge die wet is
komen te luiden, als volgt gewijzigd:

1. In de derde volzin van het vijfde lid vervalt de zinsnede: , eerste en
derde lid.

2. In het zesde lid vervalt de zinsnede: , eerste en derde lid.

3. In het zevende lid vervalt de zinsnede: met uitzondering van de grond
betreffende zwangerschap,.

TOELICHTING

Met de wijziging van artikel 41 in onderdeel A wordt beoogd te
verduidelijken dat een huwelijk ook niet kan worden gesloten tussen twee
broeders of tussen twee zusters. Dit geldt tevens als zij broeders of zusters
zijn door adoptie. In dat geval is echter ontheffing van dit huwelijksverbod
mogelijk.

De wijzigingen onder B beogen de afstemming te regelen met het bij de
Tweede Kamer der Staten-Generaal aanhangige wetsvoorstel tot wijziging
van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot
het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken en het tijdstip van de
totstandkoming van de scheiding van tafel en bed alsmede van enige
andere wetten (kamerstukken II 1999/2000, 26 862).

In het voorstel van wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek in verband met het gezamenlijk gezag van rechtswege bij
geboorte tijdens een geregistreerd partnerschap (kamerstukken II
1999/2000, 27 047) zal bij nota van wijziging eveneens een afstemmings-
bepaling worden opgenomen. Hierin zal worden bepaald dat, indien dit
wetsvoorstel tot wet wordt verheven en in werking treedt, een kind dat
geboren wordt staande een huwelijk van twee vrouwen van rechtswege
onder het gezamenlijk gezag van deze twee vrouwen staat.

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
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