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14 167 Wijziging in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, strekkende tot invoering 
ten behoeve van minderjarige moeders van de 
mogelijkheid tot meerderjarigverklaring en ten behoeve 
van moeders van niet-erkende onwettige kinderen van 
de mogelijkheid tot het doen van afstand van 
ouderrechten 

Nr. 5 NOTA VAN VERBETERINGEN 
Ontvangen 18 januari 1977 

In het ontwerp van wet moeten de volgende verbeteringen worden aan-
gebracht: 

Blz. 1. Inde vierde alinea, tweede regel, moeteen komma worden ge-
plaatst na «Staten-Generaal». 

Blz. 2. In artikel 291 b, eerste lid onder d, moet in de derde regel «ontzeg-
ging» zijn: ontzetting. 

Blz. 3. In de veertiende regel wordt «Artikel 291 d .1.»: Artikel 291d. 1. 
Blz. 5. In onderdeel D van artikel II wordt ««272»»: «272,» en wordt 

«291d.»:291d,. 
In onderdeel E van artikel II moet in de zevende regel «meerderjarigever-

klaring» worden verbeterd in: meerderjarigverklaring. 

In de memorie van toelichting moeten de volgende verbeteri ngen worden 
aangebracht: 

Blz. 7. In de laatste alinea, eerste regel, wordt «ongevoegd': onbevoegd. 
Blz. 8. In de vijfde alinea, tweede regel, moet voor «de noodzaak» worden 

ingevoegd: niet. 
Blz. 11. In de achtste regel moet de komma na «afgelegd» worden vervan-

gen door: «,. 
Blz. 12. In de vijfde volle alinea, vierde regel, moet na «niet» worden inge-

voegd: zelf. 
Blz. 14. De vermelding «Artikel201b Boek 1 BW», na de vierde volle ali-

nea, moet zijn: Artikel 291b Boek 1 BW. 
Blz. 15. In de derde volle alinea, tiende regel, wordt «voordij»: voogdij. 
In de vierde volle alinea, vierde regel, moet «artikel 291 h Boek BW» zijn: 

artikel 291 h Boek 1 BW. 
Blz. 17. De vermelding «Artikel291 d Boek BW», na de vierde volle alinea, 

moet zijn: Artikel 291d Boek 1 BW. 
Blz. 18. In de tweede alinea, tweede regel, moet «onstslaan» zijn: ontslaan. 
Blz. 20. In de alinea over artikel 955g Rv., tweede regel, wordt «voltt»: 

volgt. 
Blz. 21. In de alinea over artikel 974 Rv., derde regel, moet «bepaald» zijn: 

bedoeld. 
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In de bijlage bij de memorie van toelichting moeten de volgende verbete-
ringen worden aangebracht: 

Blz. 24. In de tweede regel wordt «nu»: na. 
Blz. 25. In de vijfde alinea, vierde regel, moet «het» zijn: hij. 
Blz. 27. In de tweede alinea van «5. Adoptie van afstammelingen» wordt in 

de tweede regel «voor»: door. 
Blz. 28. In de derde volle alinea, derde regel, moet «adoptieplaatsing» zijn: 

adoptiefplaatsing. 

De Minister van Justitie a.i., 
W. F. de Gaay Fortman 

De Staatssecretaris van Justitie, 
H.J. Zeevalking 
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