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(PvdA), Van Veldhuizen (PvdA), Glastra van
Loon (D66), mw. Vrisekoop (D66), Heijne
Makkreel (VVD), Talsma (VVD), mw Bolding
(Groen Links), Holdijk (SGP), Schuurman
(RPF), Veling (GPV).

VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE1

Vastgesteld 28 april 1992

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de
volgende opmerkingen en vragen.

De leden van de CDA-fractie hadden met belangstelling van dit
wetsvoorstel kennis genomen. Zij hadden waardering voor het feit dat
het gemeen overleg tussen regering en Tweede Kamer had geresulteerd
in een wetsvoorstel waarin het door deze leden zeer bekritiseerde artikel
uit het eerdere wetsvoorstel 19 242 dat diende ter regeling van de
mogelijkheid tot indiening van een gemeenschappelijk verzoek tot
scheiding zorider tussenkomst van een procureur was geschrapt.

Dit wetsvoorstel had inmiddels een langdurige voorgeschiedenis. Het
leek deze leden een goede zaak thans tot een snelle afhandeling van dit
wetsvoorstel te komen. Deze leden verklaarden zich bereid daaraan
medewerking te verlenen.

De leden van de fractie van de PvdA hadden met instemming kennis
genomen van het onderhavige wetsvoorstel. Hun restte nog slechts een
vraag nl. kan de staatssecretaris aangeven wat precies de taakom–
schrijving zal zijn voor de evaluatie na anderhalf jaar?

Ook de leden van de fractie van de WD hadden met instemming
geconstateerd dat in dit voorstel althans aan één zwaarwegend punt van
kritiek op het eerder door de Kamer verworpen voorstel 19 242 is
tegemoetgekomen.

Zij betreurden het dat dit niet geldt voor een tweede element van
voorstel 19 242 waartegen zij destijds eveneens ernstig bezwaar hadden
gemaakt, te weten het vervallen van de mogelijkheid om tegen
voorlopige voorzieningen hoger beroep in te stellen. Deze leden
handhaafden hun bezwaar daartegen ten volle, onder verwijzing naar wat
zij destijds daaromtrent hadden ingebracht.
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Vertrouwende dat de bewindsman tijdig zal antwoorden, acht de
commissie de openbare beraadslaging over het onderhavige
wetsvoorstel met het verschijnen van dit verslag voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Wagemakers

De griff ier van de commissie,
Dijkstra-Liesveld

Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 881, nr. 230a


