
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 1990-1991

21 881 Herziening van het scheidingsprocesrecht

Nr. 5 MEMORIE VAN ANTWOORD
Ontvangen 23 april 1991

Het scheidingsprocesrecht vraagt wederom de aandacht van de leden
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ik dank deze leden voor de
overwegend begripvolle wijze waarop het nieuwe wetsvoorstel tegemoet
is getreden. De thans voorgestelde wijzigingen van het scheidingspro–
cesrecht kunnen, zo blijkt uit het voorlopig verslag, op de instemming
van een groot aantal leden rekenen. Dat neemt uiteraard niet weg dat
nadere vragen werden gesteld en dat sommige fracties ook kritiek
hadden op onderdelen van het nieuwe wetsvoorstel. Op deze vragen en
kritische opmerkingen ga ik hieronder gaarne in.

Een opmerking vooraf betreft het opschrift van het wetsvoorstel, dat
volgens de leden van de V.V.D.-fractie niet geheel de lading dekt, omdat
ook in het materiële scheidingsrecht wijzigingen worden aangebracht.
Naar mijn mening is dat in slechts zo geringe mate het geval, dat de titel
toch correct is. Vrijwel alle, zo niet alle, wijzigingen die voor Boek 1 B.W.
worden voorgesteld, houden rechtstreeks verband met het scheidings–
procesrecht.

In het voorlopig verslag is door alle aan het woord zijnde leden
ingegaan op het feit dat in dit wetsvoorstel niet is opgenomen de
bepaling die de mogelijkheid opende van indiening van een gemeen–
schappelijk verzoekschrift tot scheiding zonder de tussenkomst van een
procureur.

Naar aanleiding hiervan merk ik in de eerste plaats op dat de gevolg–
trekking van de leden van de V.V.D.-fractie als zou ik zonder motivering
het standpunt van de Eerste Kamer terzake hebben overgenomen, niet
juist is. De verwerping van een wetsvoorstel door een der Kamers van de
Staten-Generaal vormt voor de regering een voldongen feit dat deze
slechts heeft te aanvaarden. Wanneer vervolgens, zoals hier is gebeurd,
een nieuw wetsvoorstel wordt ingediend waaruit de steen des aanstoots
is verwijderd, implicieert dat niet zonder meer een onderschrijving of
overname van de argumentatie die die bewuste Kamer tot de verwerping
heeft geleid of van die verwerping zelf, hetgeen mag blijken uit mijn
opmerkingen terzake bij het debat in de Eerste Kamer gevoerd. Mede in
reactie op een opmerking van de leden van de P.v.d.A.-fractie merk ik op
dat de indiening van een nieuw wetsvoorstel onder deze omstandigheden
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naar mijn mening niet als de weg van de minste weerstand kan worden
gekwalificeerd. Zij impliceert slechts dat de regering aan de overige
onderdelen van het verworpen wetsvoorstel zoveel waarde hecht dat
deze een nieuw, afzonderlijk wetsvoorstel rechtvaardigen. Dat dat laatste
hier het geval is, is in de memorie van toelichting uiteengezet. Op blz. 1
werd betoogd dat het hier een groot aantal verbeteringen betreft
waaraan reeds sinds lange tijd en nog onverminderd behoefte bestaat.
Het lid van de fractie van de R.P.F., dat mij vroeg deze bewering te
onderbouwen, mag ik verwijzen naar het uitvoerige overzicht op blz. 2 en
3 van de memorie van toelichting van de wijzigingen die in het nieuwe
wetsvoorstel zijn opgenomen en van de argumenten die tot die
hernieuwde opname hebben geleid.

De leden van de C.D.A.-fractie zijn van oordeel dat terecht tot
schrapping van het bewuste artikel 819 uit wetsvoorstel 19 242 is
overgegaan, nu, zoals zij stelien, de verwachting gerechtvaardigd is dat
het formulier niet de verwachte garanties zal kunnen bieden. Van deze
stellingname neem ik kennis, echter met de kanttekening dat deze leden
niet aangeven waarom naar hun mening de door hen uitgesproken,
hierboven geciteerde verwachting gerechtvaardigd is.

In een regeling betreffende afschaffing van de verplichte procesverte–
genwoordiging, op te nemen in dit wetsvoorstel, omgeven met nog meer
voorwaarden, een mogelijkheid waarvoor de leden van de P.v.d.A.-fractie
aandacht vroegen, zie ik geen heil. Afgezien van de vraag of het verant–
woord zou zijn nog meer voorwaarden aan het al zeer ingeperkte stelsel
van het voormalige artikel 819 Rv.-ontwerp toe te voegen en zo ja, aan
wat voor voorwaarden dan dient te worden gedacht, meen ik dat het de
voorkeur verdient de aandacht thans geheel te concentreren op de
overige - zoals gezegd waardevolle - onderdelen van het verworpen
wetsvoorstel en hun spoedige invoering niet opnieuw in de waagschaal
te stellen omwille van een vermoedelijk wederom tijdrovende discussie
met een onzekere afloop. In antwoord op een vraag terzake die de leden
van de V.V.D.-fractie in dit verband stelden, deel ik mede dat in 1989
een bedrag van f 35 000 000 is uitgekeerd aan gefinancierde rechtshulp
in scheidingszaken.

De leden van de G.P.V.-fractie wijzen er terecht op dat indertijd in de
Tweede Kamer drie fracties (te weten die van het S.G.P., het G.P.V. en
de R.P.F.) tegen wetsvoorstel 19 242 hebben gestemd. Mijn anderslui–
dende opmerking in de Eerste Kamer waarnaar zij verwezen, was
inderdaad niet juist. Ik neem kennis van het feit dat ook thans bij deze
leden bezwaren zijn blijven bestaan. Zoals in het kader van de schrifte–
lijke voorbereiding van de behandeling van wetsvoorstel 19 242 in de
Tweede Kamer uitvoerig is betoogd en onderbouwd, is de vrees voor een
drempelverlagende werking van dit wetsvoorstel niet gerechtvaardigd.
Dat geldt nog eens te meer nu volgens dit wetsvoorstel de verplichte
procesvertegenwoordiging, met inbegrip van de daaraan inherente finan–
ciële drempel, over de gehele linie blijft bestaan. Uitvoering van de
motie-Buikema, waarnaar deze leden informeerden, speelt bij dit
wetsvoorstel geen rol.

Een ander onderwerp dat in het voorlopig verslag de aandacht van
verschillende fracties kreeg, is de voorgestelde afschaffing van de
mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen beslissingen betreffende
voorlopige voorzieningen. De leden van de V.V.D.-fractie citeerden elders
geopperde bezwaren tegen deze afschaffing; de leden van de fractie van
D66 wezen er wederom op dat zij van deze afschaffing in zijn
algemeenheid geen voorstander zijn. Bezwaren tegen deze afschaffing
worden voorts gevoeld door de leden van de G.P.V.-fractie en het lid van
de R.P.F.

Op deze aangelegenheid is opnieuw ingegaan in de toelichting bij
artikel 824 Rv. van het nieuwe wetsvoorstel. In aanvulling daarop reageer
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ik gaarne nader op de in het voorlopig verslag tegen deze afschaffing
gerichte opmerkingen van de leden der genoemde fracties.

Ik wijs er allereerst duidelijkheidshalve nog eens op dat appel tegen
voorlopige voorzieningen ook thans niet in alle gevallen mogelijk is, maar
dat deze mogelijkheid is beperkt tot de in de aanhef van het tweede lid
van artikel 825d Rv genoemde gevallen.

Het is niet juist om, zoals in de door de leden van de V.V.D.-fractie
geciteerde bezwaren van de Adviescommissie echtscheidingsrecht van
de Nederlandse Orde van Advocaten gebeurt, te stellen dat het nog
tijdens de procedure treffen van een andere voorziening thans
onmogelijk wordt. Er kan immers wijziging worden verzocht op de
gronden genoemd in het tweede lid van het voorgestelde artikel 824 Rv.
Escalatie van de problemen met de daaruit voortvloeiende frustraties zal
zich dikwijls eerder voordoen wanneer reeds aanstonds van voorlopige
voorzieningen omtrent bijv. levensonderhoud wordt geappelleerd, dan
wanneer partijen gedurende een, gemiddeld kortere, scheidingspro–
cedure geconfronteerd blijven met een wellicht niet in alle opzichten voor
beiden bevredigende voorlopige voorziening, en de aandacht aanstonds
concentreren op de definitieve beslissing. Als men het daarmee niet eens
is, is van die laatste beslissing steeds appel mogelijk. In het algemeen
verdient het naar mijn mening de voorkeur om in een zo vroeg mogelijk
stadium te streven naar definitieve regelingen, in plaats van nog lange
tijd - soms jaren - met elkaar te blijven discussiëren over een voorlopige
voorziening. Door de lange duur van voorlopige voorzieningen neemt,
zeker in de toch ook niet zeldzame gevallen waarin het appel tegen de
voorlopige voorzieningen wordt afgewezen, ook hun prejudiciële werking
alleen maar verder toe.

In de gevallen waarin het werkelijk onaanvaardbaar is om gedurende
een langdurende scheidingsprocedure een voorlopige voorziening te
laten voortbestaan, zal er ook een grond aanwezig blijken te zijn waarop
wijziging van die beschikking kan worden verkregen langs de weg van
het voorgestelde artikel 824, tweede lid, Rv.

De leden van de fractie van D66 gingen in dit verband nader in op mijn
stelling dat de huidige appelmogelijkheid tot gevolg heeft dat procedures
vaak langer duren dan strikt noodzakelijk is. Zij vroegen mij deze stelling
nader toe te lichten. Een argument voor de geciteerde stelling is, dat in
geval van appel tegen de voorlopige voorziening, partijen de hoofdpro–
cedure veelal plegen te laten rusten in afwachting van de uitkomst van
het appel tegen de voorlopige voorziening. Pas wanneer in appel
uitspraak is gedaan over de voorlopige voorziening, wordt de bodempro–
cedure hervat. Na beëindiging van deze bodemprocedure kan van de
einduitspraak die daarin wordt gedaan, ook weer hoger beroep worden
ingesteld. Op die wijze kan een bepaald onderdeel van de voorzieningen
die bij een scheiding worden getroffen (bij voorbeeld de alimentatie voor
de vrouw) viermaal in een feitelijke instantie door de rechter worden
bezien, nog afgezien van de mogelijkheid van een wijzigingsverzoek. In
het nieuwe systeem wordt dit aantal van vier teruggebracht tot drie,
waarbij tevens het accent verschuift naar de beslissingen die - in eerste
aanleg en eventueel in appel - in de bodemprocedure worden genomen.
Alles bij elkaar rechtvaardigt het laten vervallen van de mogelijkheid van
appel tegen de voorlopige voorzieningen zeker de verwachting dat de
totale procedure gemiddeld korter zal zijn.

De leden van de fractie van D66 vroegen mij exact aan te geven welke
andere wijzigingen dit wetsvoorstel bevat, die niet voortvloeien uit het
niet-overnemen van het voormalige ontwerp-artikel 819 Rv, en die
evenmin de nu aangebrachte wijzigingen van technische aard betreffen.

De voornaamste wijzigingen welke niet voortvloeien uit het
niet-overnemen van het voormalig ontwerp-artikel 819 Rv. worden
opgesomd op blz. 2 onderaan en blz. 3 van de memorie van toelichting.
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Andere wijzigingen dan de aldaar genoemde die niet van zuiver redac–
tionele of wetstechnische aard zijn, zijn nog:
- In artikel 815 lid 2 is niet meer opgenomen dat tevens een afschrift

van het verzoekschrift moet worden overgelegd. Deze bepaling is naar
mijn mening overbodig.

- De toevoeging in het tweede lid van artikel 817 van de tweede zin
betreffende een algemene maatregel van bestuur (toegelicht in de
memorie van toelichting onder artikel 817; zie ook hieronder bij dat
artikel).

- De opname van een nieuw derde lid in artikel 820 (in de memorie van
toelichting onder dat artikel toegelicht) betreffende de wijze waarop de
griffier van een gerechtshof waar hoger beroep tegen een scheidings–
beschikking wordt aangebracht, daarvan het gerecht dat de bestreden
beschikking heeft gegeven, op de hoogte moet stellen.

- De toevoeging van een nieuw vijfde lid aan artikel 821 betreffende de
rechtsmacht van de rechter bij voorlopige voorzieningen (in de
memorie van toelichting besproken onder artikel 821).

Ten aanzien van de vraag van het lid van de R.P.F.-fractie naar de
netto-vermindering van de werkdruk bij de rechterlijke macht als gevolg
van de afschaffing van het appel en cassatie tegen voorlopige voorzie–
ningen mag ik nog eens verwijzen naar het daarover in de memorie van
toelichting op blz. 3 onderaan opgemerkte. Ik heb daaraan weinig toe te
voegen. Het is onzeker of zich een duidelijke toename van het aantal
wijzigingsverzoeken zal voordoen en zo ja, van welke omvang die zal zijn.
Gezien echter de strikte formulering van het wijzigingscriterium in het
voorgestelde artikel 824 Rv. enerzijds, en het feit dat bij de rechtbank
rechtspraak door slechts één rechter regel is terwijl bij het Hof in
beginsel drie raadsheren bij de zaak betrokken zijn anderzijds, zal deze
toename - indien zij zich voordoet - in ieder geval ruimschoots worden
gecompenseerd door de afname van de werkdruk bij de gerechtshoven.

Ik heb kennisgenomen van het afwijzend standpunt van het lid van
deze fractie betreffende de in dit wetsvoorstel gehandhaafde schrapping
van artikel 156 Boek 1 B.W., betreffende de wachttermijn van een jaar
na een huwelijkssluiting, alvorens een scheiding kan worden uitge–
sproken. In de praktijk blijkt deze bepaling niet te functioneren als een
rem op «lichtvaardige» scheidingen. Dit is voor mij de reden geweest om
schrapping te handhaven. Een bepaling die niet werkt, kan beter
verdwijnen.

Artikelen

Artikel 814 flv

In antwoord op een opmerking van de leden van de G.P.V.-fractie
betreffende het wegvallen van het in wetsvoorstel 19 242 opgenomen
eerste lid in dit artikel merk ik op dat dit lid in feite overbodig was. Het
systeem is in dit opzicht dat overal waar in het materiële recht gesproken
wordt over een verzoek of over verzoeken, gedoeld wordt op een
verzoekschriftprocedure, terwijl op een dagvaardingsprocedure wordt
gedoeld wannner in de wet wordt gesproken over een vordering of over
vorderen. In artikel III van dit wetsvoorstel worden, evenals geschied was
in artikel III van wetsvoorstel 19 242, in Boek 1 B.W. de woorden
«vordering» en «vorderen» overal vervangen door «verzoek» respectie–
velijk «verzoeken».

Terecht wijzen de leden van de fractie van D66 bij dit artikel op een
verschil met het oorspronkelijke wetsvoorstel. Onbedoeld waren in
onderdeel b van lid 1 enige woorden uit de oorspronkelijke tekst wegge–
vallen. Zij zijn bij nota van wijziging (onderdeel I) weer ingevoegd.
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Artikel 816 Rv

Ten antwoord op de met betrekking tot het eerste lid van dit artikel
door de leden van de C.D.A.-fractie gestelde vraag merk ik op dat hier of
elders in dit wetsvoorstel in handen van partijen niet meer ruimte tot
uitstel van de behandeling wordt gelegd dan in het oorspronkelijke
wetsvoorstel. Er is in dit opzicht dus geen verschil. Dientengevolge
behoudt de rechter evenwel mogelijkheden om vertraging van de
procedure te voorkomen. Wat dit laatste betreft moge ik in het bijzonder
verwijzen naar de slotwoorden van artikel 818 lid 2 van het wetsvoorstel,
luidende: «tenzij dit leidt tot onredelijke vertraging van het geding».

Artike/817Rv

De leden van de C.D.A.-fractie konden niet zonder meer volgen dat on–
en minvermogendheid helemaal geen rol zou kunnen spelen bij
toevoeging van een advocaat ingevolge dit artikel aan een geestesge–
stoorde. Wij zijn dit met deze leden eens. Dat op– en minvermogendheid
in het geheel geen rol zou mogen spelen, valt uit de aan dit artikel in de
memorie van toelichting gewijde passage ook niet af te leiden. Ik stel
voor dat in de algemene maatregel van bestuur die te dezer zake zal
dienen te worden opgesteld, een regel wordt opgenomen die inhoudt dat
de kosten van toevoeging in geval van voldoende draagkracht zo mogelijk
achteraf geheel of gedeeltelijk op de betrokkenen zullen worden
verhaald. Het antwoord op de vraag van deze leden of ook in andere
gevallen een dergelijk recht voor geestesgestoorden bestaat, een vraag
die ontkennend moet worden beantwoord, is daardoor minder relevant
geworden. Overigens gaat het hier om zeer exceptionele gevallen,
waarschijnlijk zo weinig in aantal dat zij op de kosten van de gefinan–
cierde rechtshulp een verwaarsloosbare invloed zouden hebben, ook als
de kosten geheel voor rekening van de overheid zouden blijven.

De vraag van de leden van de V.V.D.-fractie bij dit artikel betreft het
feit dat de overheid langs deze weg honorering van de advocatuur
vaststelt, hetgeen zij ongewenst achtten. Ik antwoord hierop dat de
vergoeding die in deze gevallen aan advocaten zal worden uitgekeerd,
inderdaad bij a.m.v.b. zal worden vastgesteld. Gezien het bijzondere van
de situatie acht ik dat gerechtvaardigd. Daar het om een exceptionele
aangelegenheid gaat, kunnnen hieraan naar mijn mening geen al te
principiële consequenties worden verbonden. Het gaat slechts om een
praktische oplossing voor deze bijzondere gevallen. Aan de regeling moet
naar mijn mening geen precedent-werking worden toegekend.

De leden van de G.P.V.-fractie vroegen of het toch niet de voorkeur
verdient in dit verband, in plaats van het voorgestelde systeem, het
bewijs van de duurzame ontwrichting te blijven vergen. Ik denk van niet.
Die regel helpt de geestesgestoorde ook in het door deze leden bedoelde
geval maar weinig. Dit bewijs zal in de meeste gevallen toch wel kunnen
worden geleverd. Het is beter ervoor te zorgen dat een advocaat de
belangen van de desbetreffende geestesgestoorde behartigt op de wijze
die volgens deze advocaat het beste tegemoet komt aan de behoeften en
omstandigheden van de betrokkene.

Artikel 818Rv

Het vijfde lid van artikel 823 van het oorspronkelijke wetsvoorstel, naar
het verdwijnen waarvan de leden van de fractie van D66 informeerden, is
reeds bij nota van wijziging (stuk nr 12 d.d. 20 januari 1988) uit
wetsvoorstel 19 242 geschrapt. Dit lid luidde: Ouders en kinderen der
echtgenoten kunnen zich van het geven van getuigenis verschonen. De
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schrapping houdt verband met het feit dat op 1 april 1988 het nieuwe
bewijsrecht in werking is getreden (Wet van 3 december 1987, Stb.
592). De regel van het bewuste vijfde lid is opgenomen in de slotzin van
het nieuwe artikel 191 lid 3 Rv en kon daardoor vervallen.

Artikel819

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen waarom de mogelijkheid van
opname van onderlinge regelingen in de beschikking alleen zou moeten
bestaan in procedures op gemeenschappelijk verzoek en niet wanneer
het om een eenzijdig verzoek gaat. Allereerst merk ik op dat dit artikel is
ontleend aan het nu nog bestaande (maar ingevolge dit wetsvoorstel te
schrappen) artikel 155 Boek 1 B.W., waarin het ook alleen maar gaat om
gemeenschappelijke verzoeken. Artikel 819 nieuw bevestigt in dit
opzicht dus een bestaande regeling en een daarmee overeenstemmende
praktijk, waarin alleen bij gemeenschappelijke verzoeken onderlinge
regelingen in de uitspraak kunnen worden opgenomen. De achtergrond
hiervan is, dat de eenzijdige procedure (het is in dit verband niet van
belang of het daarbij om een dagvaardings– dan wel om een verzoek–
schriftprocedure gaat) in beginsel niet het geëigende kader is om te
toetsen of een overgelegde regeling door beide partijen wordt gewenst.
Wanneer de twee echtgenoten te zamen iets willen verzoeken, is het
gemeenschappelijk verzoekschrift de aangewezen weg om dat tot
uitdrukking te brengen. Het zou vertroebelend zijn wanneer die
mogelijkheid ook in een eenzijdige procedure zou bestaan. De gereques–
treerde zou dan in de loop van de procedure alsnog in zekere zin
mede-verzoeker worden, De consequenties daarvan zouden tot
ongewenste, niet te voorziene, complicaties leiden.

Artikel 820a

In de als bijlage bij het voorlopig verslag gevoegde brief van prof. G. R.
Rutgers wordt voorgesteld, de artikelen door te nummeren en dus niet te
spreken van artikel 820a. De reden waarom dit artikel als artikel 820a is
genummerd, is dat het de bedoeling is dit artikel binnen afzienbare tijd
over te brengen naar een andere plaats, namelijk naar de regeling van
het maritaal beslag zoals die zal worden opgenomen in het binnenkort in
te dienen wetsvoorstel tot herziening van het procesrecht in zaken van
personen– en familierecht. In dat wetsvoorstel zal het bewuste artikel
820a in een iets gewijzigde vorm worden overgebracht naar de Vierde
Titel van het het Derde Boek van het Wetboek van burgerlijke rechtsvor–
dering en daarin - naar zich thans laat aanzien - figureren als artikel 768
Rv. nieuw.

Artikel II

De reden voor het thans niet opnemen van de onderdelen G en H van
artikel II van wetsvoorstel 19 242, waarnaar de leden van de fractie van
D66 informeerden, is in de memorie van toelichting vermeld. Door
opname in het al eerder genoemde, binnenkort in te dienen wetsvoorstel
tot herziening van het procesrecht in zaken van personen– en familierecht
kan beter rekening worden gehouden met recentere discussie over dit
onderwerp, die ook andere onderdelen van laatstgenoemd wetsvoorstel
raakt. Voor een leemte behoeft niet te worden gevreesd. Tot de inwer–
kingtreding van de nieuwe regeling wordt in regeling van deze materie
voorzien door de thans bestaande artikelen 908a en 908b Rv.

Aan de opmerkingen van Prof. Rutgers is aandacht besteed, zoals
moge blijken uit de onderdelen II-IV van de nota van wijziging. Niet in
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alle gevallen achtte ik het raadzaam, de door hem voorgestelde wijzi–
gingen aan te brengen. Zo is in het nieuwe scheidingsrecht verwarring
tussen vonnissen en beschikkingen uitgesloten, daar de eerste niet meer
voorkomen. Het naast elkaar voorkomen van «de echtscheidingsbe–
schikking» en de «beschikking tot echtscheiding» acht ik niet onduidelijk
of om een andere reden bezwaarlijk.

De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto
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