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B ADVIES RAAD VAN STATE

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 3 oktober 1990

Bij Kabinetsmissive van 18juli
1990, nr. 90.016747, heeft Uwe
Majesteit, op voordracht van de
Staatssecretaris van Justitie, bij de
Raad van State ter overweging
aanhangig gemaakt een voorstel van
wet met memorie van toelichting,
houdende herziening van het schei–
dingsprocesrecht.

1. De vergoeding die op grond
van artikel 817 wordt toegekend aan
de advocaat die wordt toegevoegd
aan de echtgenoot die op grond van
een geestesstoornis is opgenomen,
wordt geregeld bij algemene
maatregel van bestuur (artikel 817,
tweede lid). In de toelichting bij deze
bepaling wordt opgemerkt dat de
kosten van de toegevoegde advocaat
voor rekening van de overheid
dienen te komen. Aangezlen bij een
dergelijke toevoeging niet noodzake–
lijkerwijs sprake behoeft te zijn van
on– of minvermogen van de
echtgenoot, ware dit standpunt
nader te motiveren.

2. Voor een redactionele kantte–
kening moge het college verwijzen
naar de bij het advies behorende
bijlage.

NADER RAPPORT

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 30 oktober 1990

Blijkens de mededeling van de
Directeur van Uw Kabinet van 18 juli
1990, nr. 90.01.016747, machtigde
Uwe Majesteit de Raad van State
zijn advies inzake het bovenvermeld
voorstel van wet rechtstreeks aan mij
te doen toekomen. Dit advies,
gedateerd 3 oktober 1990, bied ik U
hierbij aan.

De Raad van State heeft
opgemerkt dat in de toelichting bij
het voorgestelde artikel 817 nader
ware te motiveren waarom de kosten
van een advocaat die wordt toege–
voegd aan een echtgenoot die op
grond van een geestesstoornis is
opgenomen, voor rekening van de
overheid dienen te komen, ongeacht
of sprake is van on– of minvermo–
gendheid van deze echtgenoot.

De onderliggende gedachte is dat
iemand die in een scheidingspro–
cedure wordt betrokken en die
wegens een geestesstoornis niet in
staat is zelf zijn belangen te behar–
tigen, iemand nodig heeft die voor
deze belangen opkomt, ongeacht of
sprake is van on– of minvermo–
gendheid. Toepassing van de
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De Raad van State geeft U in
overweging het voorstel van wet te
zenden aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, nadat aan het
vorenstaande aandacht zal zijn
geschonken.

De Vice-President van de Raad van
State,
W. Scholten

overigens bij een toevoeging
geldende criteria kan hier op
praktische problemen stuiten.
Verwezen mag ook worden naar de
soortgelijke bepaling van artikel 17
lid 3 van de Krankzinnigenwet.

De memorie van toelichting is op
dit punt aangevuld.

Aan de redactionele kanttekening
van de Raad is aandacht besteed.

Ik moge U verzoeken het hierbij
gevoegde gewijzigde voorstel van
wet en de gewijzigde memorie van
toelichting aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal te zenden.

De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto

Redactionele kanttekening,
behorende bij het advies no.
W03.90.0314 van de Raad van
3oktober1990

In artikel II dient bij de wijziging
van artikel 429c van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering het
eerste lid van dat artikel te worden
aangepast aan de voorgestelde wijzi–
gingen («leden 2-7» moetworden:
leden 2-9).
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