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VOORLOPIG VERSLAG
Vastgesteld 28 februari 1991

De vaste Commissie voor Justitie1, belast met het voorbereidend
onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer van haar voorlopige
bevindingen als volgt verslag uit te brengen.

1. Algemeen

In dit wetsvoorstel tot herziening van het scheidingsprocesrecht is het
bekritiseerde artikel uit wetsvoorstel 19 242 geschrapt dat diende ter
regeling van de mogelijkheid tot indiening van een gemeenschappelijk
verzoekschrift tot scheiding zonder tussenkomst van een procureur zo
spraken de leden van de C.D.A.-fractie. Voor het overige is dit voorstel in
grote lijnen gelijk aan wetsvoorstel 19 242.

De C.D.A.-fractie heeft de instemming met de afschaffing van de
verplichte procesvertegenwoordiging destijds sterk afhankelijk gesteld
van de status, de werking en de inhoud van een te introduceren formulier
waarmee zo'n verzoek zou moeten worden ingediend. Alleen indien via
dit formulier de zekerheid zou kunnen worden geboden van een verant–
woorde en afgewogen behandeling van het echtscheidingsverzoek en
alle andere bijkomende vragen vonden de leden van het C.D.A. dat op
een verantwoorde wijze tot afschaffing van de verplichte procesverte–
genwoordiging kon worden overgegaan. Aangezien dit formulier ten tijde
van de behandeling in de Tweede Kamer nog niet kon worden
voorgelegd, ligt het voor de hand dat nu de aard en inhoud van het
formulier wel bekend zijn geworden en de verwachting gerechtvaardigd
is dat het formulier niet de verwachte garantie^ zal kunnen bieden, de
leden van het C.D.A. tot het oordeel komen dat terecht tot schrapping
van deze mogelijkheid is overgegaan.

Tenslotte wezen de leden van de C.D.A.-fractie en de overige fracties
op opmerkingen van Prof. Mr. G.R. Rutgers zoals aangegeven in zijn brief
aan de vaste Commissie voor justitie d.d. 30 november 1990 (welke zij
hier als bijlage bij hun inbreng voegden). Zij vroegen de staatssecretaris
ook in te gaan op deze aantekeningen.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hadden met teleurstelling
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kennis genomen van het feit, dat in dit wetsvoorstel de mogelijkheid om
in bepaalde - streng aan voorwaarden gebonden - situaties zonder
procureurstelling te procederen, is vervallen. Met de overige wijzigingen
van het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel 19 242, dat
door de Eerste Kamer verworpen werd, konden de aan het woord zijnde
leden zich verenigen

Enkele technische vereenvoudigingen, zoals onder meer het niet
overnemen van artikel 818 Rv uit wetsvoorstel 19 242, konden deze
leden, uit het oogpunt van het niet opnemen van overbodige bepalingen,
billijken.

De leden van de P.v.d.A.-fractie begrepen de redenering van de staats–
secretaris om artikel 819 Rv (geen procureurstelling) niet op te nemen,
omdat dit voorstel leidde tot het verwerpen van het gehele wetsvoorstel
in de Eerste Kamer, terwijl de overige voorstellen tot herziening van het
echtscheidingsproces hoognodig zijn en een reeds lange lijdensgeschie–
denis kennen. Toch vroegen deze leden of het laten vervallen van artikel
819 Rv niet de weg van de minste weerstand is en of niet het afzien van
de procureurstelling toch nog tot de mogelijkheid behoort, wellicht onder
nog meer voorwaarden, bijvoorbeeld ten aanzien van de voorlichting.

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met belangstelling van het
voorliggende wetsvoorstel kennisgenomen. Veel van de in dit
wetsvoorstel aan de orde gestelde kwesties zijn ook al onderwerp van
bespreking geweest bij wetsvoorstel 19 242. De leden van de V.V.D.
stelden vast dat dit wetsvoorstel was verworpen door de Eerste Kamer.
Daarbij speelde een belangrijke rol het artikel dat behelsde een voorstei
tot regeling van een gemeenschappelijk verzoekschrift tot scheiding dat,
indien aan een aantal voorwaarden was voldaan, niet door een procureur
behoefde te worden ingediend. Dit artikel uit het hiervoor genoemde
wetsvoorstel is thans niet overgenomen.

De leden van de V.V.D. herinnerden eraan, dat zij indertijd ook nadelen
bij dat wetsartikel naar voren hadden gebracht. Niettemin waren zij
uiteindelijk van oordeel, dat een dergelijke bepaling zeer wel
aanvaardbaar was.

Het verbaasde hen thans dat de regering zonder nadere motivering het
standpunt van de Eerste Kamer terzake heeft overgenomen.

De leden van de V.V.D. vroegen of eenvoudige echtscheidingen zonder
procureurstelling niet mogelijk zou moeten zijn. In dit verband vroegen zij
of de regering kon mededelen welk bedrag aan gefinancierde rechtshulp
bij echtscheidingen wordt vergoed.

De leden van de V.V.D. vonden dat de titel van het wetsvoorstel niet
geheel de lading dekt, omdat niet alleen het scheidingsprocesrecht wordt
gewijzigd maar ook materiële bepalingen van het scheidingsrecht.

In navolging van het pré-advies van de adviescommissie echtschei–
dingsrecht wezen de leden van de V.V.D. op de bezwaren om de appèl–
mogelijkheid voorlopige voorzieningen te doen verdwijnen.

1. Een voorlopige voorziening wordt vaak zonder dat de pro's en
contra's volledig zijn uitgemeten in een vroegtijdig stadium genomen. Er
bestaat derhalve soms behoefte aan een andere voorziening. Deze wordt
thans onmogelijk, waardoor wellicht getracht zal worden een verandering
te bewerkstelligen middels een onhaalbaar wijzigingsverzoek.

Uit de praktijk blijkt dat velen van oordeel zijn dat een hoger beroep
voorziening niet gemist kan worden. De voorgestelde regeling zou tot
escalatie van de problemen kunnen leiden en tot onnodige frustraties in
echtscheidingsprocedures.

2. De echtscheidingsprocedure kan in de praktijk nog steeds lang
duren. In zulke gevallen neemt het belang van de voorlopige voorzie–
ningen toe. En is het soms onaanvaardbaar om deze ongewijzigd te laten
voortbestaan.
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3. In de praktijk blijken beslissingen met betrekking tot voorlopige
voorzieningen prejudiciërend te werken. In verband daarmee is een
deugdelijke beslissing onontbeerlijk.

Wil de regering op deze stellingen reageren.

De leden van de fractie van D66 hadden met gemengde gevoelens
kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Zij hadden het
namelijk zeer betreurd, dat het oorspronkelijke voorstel tot wijziging van
het scheidingsprocesrecht in de Eerste Kamer - althans bij een
meerderheid - geen goedkeuring kon wegdragen, zodat dit voorstel van
wet werd verworpen. De reden daarvoor was gelegen in een, naar het
oordeel van deze leden, onvoldoende blijk van vertrouwen in de
mondigheid van twee mensen, die bereid zijn om in redelijk overleg hun
huwelijk te beëindigen. In die gevallen immers, wanneer voorts aan een
aantal wettelijke voorwaarden is voldaan, kunnen echtgenoten zonder
bijstand van een advocaat een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank
indienen, zo was de gedachtengang van het oorspronkelijke wetsvoorstel
die door deze leden werd gesteund. Daartoe werd voorgesteld de
gemeenschappelijk verzoekschriftprocedure aan te passen. Nu dit
onderdeel van het wetsvoorstel kennelijk onaanvaardbaar was voor (de
meerderheid van) de Eerste Kamer, dient de staatssecretaris thans het
onderhavige wetsvoorstel in, waarin de gewraakte regeling niet meer
voorkomt. De leden van de fractie van D66 vonden de gang van zaken al
met al teleurstellend.

Dat neemt niet weg, dat ook het huidige wetsvoorstel twee belangrijke
doeleinden bevat: omzetting van de dagvaardingsprocedure in een
verzoekschriftprocedure en een geconcentreerde mondelinge behan–
deling. De echtscheidingsprocedure krijgt hierdoor een minder
bedreigend, informeler en flexibeler karakter, en zal wellicht ook minder
tijdrovend zijn. De leden van de fractie van D66 onderschreven deze
doelstellingen dan ook van harte. Daarnaast wordt thans opnieuw
voorgesteld het hoger beroep van voorlopige voorzieningen, voor zover
dit althans onder de vigeur van de huidige wetgeving mogelijk is, af te
schaffen.

De leden van de fractie van D66 wezen er wederom op, dat zij hiervan
in zijn algemeenheid geen voorstander waren. Het gaat vaak om essen–
tiële besiissingen, die een prejudiciërende werking verkrijgen. De
mogelijkheid een uitspraak omtrent een voorlopige voorziening voor te
leggen aan een hogere rechter kan daarom in een wezenlijke behoefte
voorzien. Het argument van de staatssecretaris, dat die behoefte
geringer wordt naarmate de hoofdprocedure vlotter verloopt, zoals in de
nieuwe regeling te verwachten is, was voor deze leden niet geheel
overtuigend. Ook waren deze leden er niet van overtuigd, dat de huidige
appelmogelijkheid tot gevolg heeft dat procedures vaak langer duren dan
strikt noodzakelijk is. Zij wilden graag een nadere toelichting op deze
stelling van de staatssecretaris, gezien tegen de achtergrond van het feit,
dat bij afschaffing van redres van voorlopige voorzieningen, hoger
beroep eerst mogelijk is wanneer de hoofdprocedure definitief is
afgerond. Het uiteindelijke effect van een vlotter tijdsverloop zou op die
wijze wel eens teniet gedaan kunnen worden, zo meenden deze leden.

De leden van de fractie van D66 vroegen meer in zijn algemeenheid, of
de staatssecretaris exact kan aangeven, welke andere wijzigingen dit
wetsvoorstel bevat, die niet voortvloeien uit het niet-overnemen van het
voormalige artikel 819 RV en die evenmin de nu aangebrachte wijzi–
gingen van technische aard betreffen. Met andere woorden, zijn er
buiten deze wijzigingen (het schrappen van het voormalige artikel 819
RV en het aanbrengen van enkele wijzigingen van technische aard) nog
andere wijzigingen aangebracht?
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De leden van de S.G.P.-fractie hadden met belangstelling van het
ingediende wetsvoorstel kennis genomen. Zij herinnerden eraan dat zij
destijds bij de plenaire behandeling van wetsvoorstel 19 242 in de
Tweede Kamer ernstige bedenkingen hadden geuit tegen artikel 819 Rv.
en mede daarom hun stem aan het wetsvoorstel hadden onthouden.

Zij beschouwden het als een duidelijk winstpunt in het thans voorlig–
gende wetsvoorstel dat genoemd wetsartikel daarin ontbreekt. Daarmee
waren evenwel niet de meer algemene bedenkingen, zoals naar voren
gebracht tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de
Tweede Kamer, weggenomen.

Deze leden vroegen aandacht voor de door prof. mr. G.R. Rutgers aan
de Commissie gezonden brief d.d. 30 november 1990, waarin de
regering wordt uitgenodigd door middel van een nota van verbetering
een aantal technische gebreken in het wetsvoorstel en de memorie van
toelichting te corrigeren (zie bijlage).

De leden van de G.P.V.-fractie hadden met weinig enthousiasme van
het wetsvoorstel kennis genomen. Zij vonden het juist, dat de staatsse–
cretaris, geconfronteerd met bezwaren tegen het oorspronkelijke
wetsvoorstel in de Eerste Kamer, niet gekozen had voor het indienen van
een novelle. Als de Eerste Kamer overwegende bezwaren blijkt te hebben
tegen een wezenlijk onderdeel van een wetsvoorstel dat in de Tweede
Kamer weinig problemen heeft opgeleverd is de zuiverste weg dat de
Eerste Kamer haar bezwaren op een onderdeel afweegt tegen haar
standpunt over het gehele voorstel. Leidt dit tot verwerping van het
voorstel, dan is het aan de regering en eventueel de Staten-Generaal te
oordelen over de opportuniteit van een gewijzigd wetsvoorstel.

In dat geval moet echter recht gedaan worden aan het feit dat het gaat
om een nieuw wetsvoorstel. Onderdelen die opnieuw worden voorgesteld
moeten opnieuw worden gemotiveerd, zeker als het onderdelen betreft
die eerder kritisch beoordeeld waren zonder dat dit tot aanvaarding van
een amendement leidde. In dit verband wezen deze leden erop dat in
beide Kamers tot het eind toe op onderdelen bezwaren zijn blijven
bestaan. In de Tweede Kamer leidde dit ertoe dat drie fracties tegen het
wetsvoorstel stemden. De mededeling van de staatssecretaris vóór de
stemming in de Eerste Kamer dat de Tweede Kamer zich zonder
stemming over het wetsvoorstel had uitgesproken was dan ook feitelijk
niet juist. Blijkens de stemverklaringen in de Eerste Kamer was de
afschaffing van de verplichte procesvertegenwoordiging weliswaar het
belangrijkste argument voor een Kamermeerderheid om tegen te
stemmen, maar voor een onbekend aantal leden speelden andere
bezwaren daarbij eveneens een rol, zoals de mogelijkheid van een
drempelverlagende werking en het afschaffen van het appel bij
voorlopige voorzieningen. De leden van de G.P.V.-fractie zouden het dan
ook op prijs stellen als de staatssecretaris op deze door hen onder–
schreven bezwaren nader zou ingaan.

De genoemde leden vonden het een verbetering dat de afschaffing van
de verplichte procesvertegenwoordiging thans uit het wetsvoorstel
verdwenen is. Dit nam niet weg dat hun overige bezwaren tegen het
wetsvoorstel waren blijven bestaan. Informelere procedures om te
komen tot ontbinding van een huwelijk zijn naar hun mening niet het
juiste antwoord op zich helaas in de praktijk voordoende problemen in
huwelijken.

De leden van de G.P.V.-fractie herinnerden eraan dat het oorspronke–
lijke voorstel tot invoering van een verzoekschrift-procedure niet los
gezien kon worden van de motie-Buikema, welke beoogde middelen vrij
te maken voor het gevangeniswezen. Zij vroegen welke rol de uitvoering
van deze motie thans nog speelt bij dit wetsvoorstel.
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Het lid van de fractie van de R.P.F. had met belangstelling kennisge–
nomen van het voorliggende wetsvoorstel. Hij stelde vast dat het
wetsvoorstel een vooral in de Eerste Kamer zeer omstreden bepaling
heeft laten vallen, maar overigens in hoge mate overeenkomt met het
eerder door de regering ingediende voorstel onder nr. 19 242. De aan de
orde zijnde verschillen zijn grotendeels van meer technische aard. Het
lid, hier aan het woord, vroeg de regering nog eens te willen verduide–
lijken om welke reden het nu zo noodzakelijk is om tot vrij ingrijpende
wijzigingen van het scheidingsprocesrecht over te gaan. De belangrijke
mogelijkheid tot scheiding bij formulier is vervallen. Hebben de overige
voorgestelde wijzigingen zoveel betekenis, dat het als het ware de
moeite loont om daartoe over te gaan? Hij verwees in dit kader naar de
opvatting die door grote delen van de Eerste Kamer in het plenaire debat
is uitgedragen over de omzetting van de dagvaardingsprocedure in een
verzoekschriftenprocedure, de concentratie van de behandeling, de
afschaffing van het schuldverweer en de wachttijd en de afschaffing van
het incidenteel beroep, welke ook van het onderhavige voorstel de
belangrijkste onderdelen uitmaken.

Naar het oordeel van dit lid kwam de mening van de woordvoerders in
de Eerste Kamer er in het algemeen op neer dat, als men al positief
stond ten opzichte van deze voorstellen, de praktische betekenis ervan
bepaald niet hoog werd ingeschat en dat niet zozeer de indruk bestond
dat op de aangegeven punten van wezenlijke knelpunten sprake was. Kan
de staatssecretaris zijn bewering onderbouwen dat aan de nu voorge–
stelde wijzigingen in het scheidingsprocesrecht inderdaad een nog
onverminderde behoefte bestaat? Kan voorts worden toegelicht waaruit
de netto-vermindering van de werkdruk bij de rechterlijke macht bestaat
indien het effect van de afschaffing van appel en cassatie tegen beschik–
kingen tot het treffen van voorlopige voorzieningen worden weggestreept
tegen de verwachte toename van de wijzigingsverzoeken betreffende
deze voorlopige voorzieningen?

Het R.P.F.-fractielid verklaarde er nog steeds niet van overtuigd te zijn
dat de mogelijke polarisatie in de huidige echtscheidingsprocedure juist
door die procedure in de hand wordt gewerkt, dan wel zou worden
bevorderd. Waar de mate van polarisatie in feite afhangt van de
opstelling van de partijen in de loop van de echtscheidingsprocedure,
leek het hem al te optimistisch gedacht, dat procedurele wijzigingen hier
verandering in zouden kunnen aanbrengen. Hij betreurde het dat het
kabinet vasthoudt aan het voorstel tot het schrappen van artikel 156
Boek 1 BW, zoals hij ook overigens de nodige kanttekeningen wilde
plaatsen bij die voorstellen waarbij de achterliggende gedachte slechts is
de echtscheiding te vergemakkelijken. De overheid is er niet om proce–
dures nodeloos ingewikkeld of belemmerend te doen zijn, maar de
overheid is, ondermeer vanwege haar betrokkenheid bij de sluiting van
het huwelijk, wel geroepen om binnen de haar gegeven mogelijkheden te
onderstrepen dat de huwelijkssluiting een serieuze zaak is, die rechten en
plichten tot gevolg heeft en waar maar niet zonder meer een eind aan
kan worden gemaakt. Die intentie komt, misschien enigszins symbolisch,
sterk naar voren uit artikel 156 Boek 1 BW. Het aan het woord zijnde lid
wees erop dat deze bepaling daarmee niet slechts een loze bepaling is,
maar wel degelijk van nut kan zijn.

2. Artikelen

Artikel814RV

De leden van de fractie van D66 constateerden, dat de regeling van
artikel 814 RV niet gelijkluidend is aan dle uit het oorspronkelijke
wetsvoorstel. Kan de staatssecretaris dit nader toelichten?
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De leden van de G.P.V.-fractie informeerden waarom dit artikel, anders
dan het vergelijkbare artikel in wetsvoorstel 19 242, niet begint met de
introductie van het verzoekschrift als middel tot het aanvangen van een
echtscheidingsprocedure.

Artikel 816 RO

Met betrekking tot de overige aanpassingen stelden de leden behorend
tot de C.D.A.-fractie bij artikel 816 eerste lid de vraag of nu meer ruimte
tot uitstel van de behandeling in de handen van partijen wordt gelegd
aan de rechter nog voldoende mogelijkheden blijven om vertraging van
de procedure te voorkomen.

Artike/817 RO

Met betrekking tot de regeling van artikel 817 waren de leden van de
C.D.A.-fractie het eens met de opvatting van de staatssecretaris dat de
belangen van geestesgestoorden bijzondere bescherming behoeven en
dat deze bescherming goed kan worden geboden door het recht op
toevoeging van een advocaat. Deze leden zagen in dat dit recht via de
WROM-criteria en –procedure zou kunnen worden uitgehold, hetgeen
een aparte toevoegingsregel rechtvaardigt, wat zij echter niet zonder
meer konden volgen was het feit dat on– c.q. minvermogendheid
helemaal geen rol zou kunnen spelen bij toevoegingen van deze aard.
Ligt het niet in de rede een kapitaalkrachtige geestesgestoorde een
bijdrage te laten leveren in de kosten van de advocaat? Kan de staatsse–
cretaris aangeven of in alle gevallen waar geestesgestoorden in rechte
worden betrokken een dergelijk recht als in dit wetsvoorstel wordt
gecreëerd bestaat?

Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld voor de
vergoeding die de advocaat ontvangt voor de door hem verleende
rechtsbijstand, zo spraken de leden van de V.V.D.-fractie.

Dit geschiedt niet altijd krachtens de Wet rechtsbijstand aan on– en
minvermogenden. Met andere woorden, zo stelden de leden van de
V.V.D.-fractie vast, gaat de overheid honorering van de advocatuur
vaststellen. Zij achtten dit een ongewenste ontwikkeling. Zij vroegen de
Regering daarom of het tweede lid van artikel 817 inderdaad die
strekking heeft.

De leden van de G.P.V.-fractie waren er niet van overtuigd dat de
thans voorgestelde regeling voor het geval sprake is van verblijf in het
ziekenhuis e.d. op grond van een geestesstoornis beter is dan de
geldende regeling in artikel 820a. Verblijf in een ziekenhuis kan immers
ook in geval van geestesstoornis zowel van korte als van lange duur zijn.
In het eerste geval kunnen directe persoonlijke belangen van de
betrokken echtgenoot in het geding zijn die zich verzetten tegen een
echtscheiding. Is het dan niet juist dat het bewijs van duurzame
ontwrichting van het huwelijk uitdrukkelijk wordt gevergd?

Artikel 818HV

De leden van de fractie van D66 vroegen wat de reden is van het feit,
dat het oorspronkelijke artikel 823, vijfde lid thans niet is opgenomen in
artikel 818 RV.
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Artikel 819

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen waarom alleen in een gemeen–
schappelijke procedure de getroffen regelingen geheel of gedeeltelijk in
de beschikking kunnen worden opgenomen. In contentieuze zaken kan de
rechter immers nu al allerlei voorzieningen op verzoek van een der
partijen treffen. De leden van de V.V.D.-fractie wezen er in dit verband
op dat een procedure bij verstek ook het gevolg kan zijn van een
regeling.

De leden van de fractie van D66 vroegen voorts, waarom er niet voor
is gekozen de oorspronkelijke onderdelen G en H, artikel II, van
wetsvoorstel 19 242 ook in dit wetsvoorstel op te nemen en eventueel
later te bezien, of deze regeling wijziging behoeft in het licht van het
thans in voorbereiding zijnde wetsvoorstel tot wijziging van het familie–
procesrecht.

Deze leden vreesden namelijk, dat de regeling van het scheidingspro–
cesrecht in dit opzicht een leemte zou kunnen gaan bevatten.

3. Bijlage

«Met betrekking tot het voorstel van wet heb ik de volgende opmer–
kingen:

- Na «Artikel 820» volgt «Artikel 820a». Dit is mijns inziens onnodig,
aangezien het hele voorstel qua nummering niet verder gaat dan artikel
827 en in de huidige wet artikel 828 is vervallen, zodat gewoon doorge–
nummerd kan worden tot en met artikel 828.

- Aan artikel 902a wordt een nieuw lid toegevoegd, waarin wordt
verwezen naar «artikel 828, eerste lid, onderdeel c». Dit artikel bestaat
echter niet in het onderhavige wetsvoorstel. Bedoeld zal zijn «artikel
827», tenzij er - zoals hiervoor aangegeven - wordt doorgenummerd.

- Artikel 155 Boek 1 BW vervalt; desalniettemin wordt in artikel 182
Boek 1 BW de «artikelen 157-162» vervangen door o.a. artikel «155».

- In artikel 157 Boek 1 BW wordt het woord «echtscheidingsvonnis»
vervangen door «echtscheidingsbeschikking»; het lidwoord «het» wordt
echter niet gewijzigd in «de».

- In artikel 157,165, eerste lid, en artikel 175, eerste lid, Boek 1 BW
wordt niet gewijzlgd «bij latere uitspraak» in «bij latere beschikking». Ik
stel voor dit wel te doen om te voorkomen dat verwarring zou kunnen
ontstaan over de vraag of die «latere uitspraak» een «beschikking» dan
wel een «vonnis» is met alle onnodige jurisprudentie van dien, zoals
onder het huidige recht.

- In artikel 157, eerste lid, Boek 1 BW wordt, evenals in artikel 159,
derde lid, en artikel 161, eerste lid, het woord «echtscheidingsvonnis»
gewijzigd in «echtscheidingsbeschikking». Waarom wordt, zo vraag ik mij
af, in artikel 158 Boek 1 BW vervolgens gesproken van «de beschikking
tot echtscheiding»? Zo men dit laatste wil handhaven, moet dan niet
gesproken worden van «de beschikking houdende echtscheiding»; in
artikel 175, eerste lid, wordt nl. wel gesproken van «de beschikking
houdende scheiding van tafel en bed».

Met betrekking tot de toelichting heb ik tot slot nog enige opmer–
kingen:

- memorie van toelichting, blz. 4 (Artikel 814 Rv.) - ten onrechte
wordt gesproken van «artikel 824»; dit moet zijn «artikel 814».

- memorie van toelichting, blz. 8 (Artikel 821 Rv.) - voor de
verzending van het verzoekschrift en het eventuele verweerschrift aan de
andere echtgenoot gelden niet de voorschriften van «artikel 817, eerste
lid». Dat klopt, want in dit artikel wordt de situatie besproken dat de
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andere echtgenoot op grond van een geestesstoornis in een ziekenhuis
etc. wordt verpleegd.

- memorie van toelichting, blz. 11 (Artikel 429q Rv.) - verwijzing naar
«artikel 429q, vierde lid, Rv.» is in dit verband niet juist. Sinds de Wet
van 28 april 1988, Stb. 204 zijn de leden van dit artikel - door de
invoeging van een nieuw eerste lid - vernummerd.

- memorie van toelichting, blz. 12 (artikel 902a Rv.) - in het toege–
voegde lid wordt - zoals hierboven uiteengezet - ten onrechte verwezen
naar «artikel 828», terwijl even daarboven wordt verwezen naar een in
het voorstel niet voorkomend «artikel 827 Rv.».

- memorie van toelichting, blz. 13 (artikel 182 Boek 1 B.W.) - ook hier
zal artikel 155 Boek 1 BW niet van overeenkomstige toepassing kunnen
worden verklaard, nu dit artikel juist vervalt.»

De voorzitter van de Commissie,
Swildens-Rozendaal

De griffier van de Commissie,
Coenen
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