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NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG
Ontvangen 22 mei 1992

Het deed mij genoegen te mogen constateren dat bovenvermeld
wetsvoorstel thans ook in de Eerste Kamer brede waardering en
instemming ontmoet. Hierdoor is er nu het vooruitzicht dat het
wetsvoorstel snel kan worden afgehandeld en spoedig in werking kan
treden, waardoor het scheidingsprocesrecht na een voorgeschiedenis
van meer dan twintig jaar binnenkort op een nieuwe leest zal worden
geschoeid. Ik ben de leden van de CDA-fractie erkentelijk voor de door
hen uitgesproken bereidheid aan een snelle afhandeling hun
medewerking te verlenen.

De leden van de PvdA-fractie vroegen mij aan te geven wat precies de
taakomschrijving zal zijn voor de evaluatie na anderhalf jaar. Hierop
antwoord ik dat de evaluatie naar mijn mening gericht dient te worden
op de gevolgen van de afschaffing van het hoger beroep tegen de
voorlopige voorzieningen. Naast de vraag van het effect van die
afschaffing op de gemiddelde duur van de scheidingsprocedure en de
daarmee verband houdende gevolgen voor de werkbelasting van de
rechterlijke macht zal het ook gaan om de meer inhoudelijke vraag of de
definitieve nevenvoorzieningen, al dan niet na appel, in meer of juist in
minder gevallen dan thans zullen afwijken van de voorlopige voorzie–
ningen.

Ik heb kennis genomen van het feit dat de leden van de WD-fractie
hun bezwaar tegen de voorgestelde afschaffing van het appel tegen de
voorlopige voorzieningen handhaven. Ik moge thans volstaan met een
verwijzing naar de door mij in de eerdere stukken aangevoerde
argumenten voor de stelling dat deze afschaffing verantwoord is. Gezien
echter de door mij toegezegde evaluatie van de effecten van deze
afschaffing, alsmede gezien het feit dat het wetsvoorstel thans voor het
overige de instemming van deze leden heeft, vertrouw ik dat de door
deze leden bedoelde bezwaren hen er niet van zullen weerhouden, hun
goedkeuring aan het wetsvoorstel te verlenen.

De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto
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