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I. Algemeen

Gaarne willen wij deze memorie beginnen met een woord van erkente–
lijkheid voor de uitvoerige beschouwingen die de leden van de diverse
fracties aan dit wetsvoorstel hebben gewijd en de overwegend positieve
en constructieve geluiden die zij hebben laten horen. De leden van de
fracties van het CDA, de PvdA, de VVD, D66, Groen Links en de RPF
steunen de keuze voor een wettelijke regeling van pensioenverevening.
De leden van de GPV-fractie suggereren een minder vergaande wetswij–
ziging. De leden van de SGP-fractie plaatsen voorshands nog een vraag–
teken bij de wenselijkheid van een wettelijke regeling. De rechtstreekse
vordering die de tot verevening gerechtigde op het uitvoeringsorgaan
krijgt, een cruciaal aspect van het wetsvoorstel, wordt breed gesteund.
Ook het voorgestelde systeem van pensioendeling geniet veel bijval. Bij
de beantwoording van de vragen en opmerkingen is zo veel mogelijk de
volgorde aangehouden die in het voorlopig verslag is gevolgd. Om het
inzicht in deze ingewikkelde materie te vergroten zijn de antwoorden op
de in verband daarmee gestelde vragen van diverse voorbeelden
voorzien.

Het wetsvoorstel bevat regelend recht. In het oorspronkelijke
wetsvoorstel was bepaald dat uitsluiting van pensioenverevening of
afwijking van het wettelijk stelsel dienaangaande, zou kunnen geschieden
bij notariële akte. Naar aanleiding van de opmerking van de Raad van
State dat partijen in echtscheidingsprocedures steeds worden bijgestaan
door een advocaat, is in het bij de Tweede Kamer ingediende
wetsvoorstel alsnog expliciet de mogelijkheid opgenomen dat de
bedoelde uitsluiting of afwijking, naast de gehandhaafde mogelijkheid
van de notariële akte, geschiedt bij een akte die mede wordt onder–
tekend door een advocaat.

Naar aanleiding van dit onderdeel van het wetsvoorstel vroegen de
leden van de CDA-fractie of het niet wenselijk is, in de regeling nog
andere zekerheden dan de vereiste akte in te bouwen tegen onvoldoende
informatie of zelfs misleiding. De leden van de SGP-fractie hadden
bezwaar tegen het op een lijn stellen van een authentieke notariële akte
en een akte die mede wordt ondertekend door een advocaat. Zij vroegen
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of de desbetreffende akten niet steeds notarieel gewaarmerkt zouden
moeten zijn. Ook informeerden zij of de akte die mede door een
advocaat wordt ondertekend ook buiten de situatie dat er zicht is op een
scheiding gehanteerd zou mogen worden.

De Koninklijke Notariële Broederschap heeft zich bij brief van 8
november 1991 te dezer zake tot de eerste ondergetekende gewend met
het verzoek, kort gezegd, het aanvankelijke voorstel dat uitsluiting c.q.
afwijking van de wettelijke regeling alleen bij notariële akte kan
geschieden, te handhaven.

Zoals gezegd was de reden om ook door een advocaat ondertekende
akten mogelijk te maken, gelegen in de omstandigheid dat bij een schei–
dingssituatie altijd al een advocaat betrokken is, zodat het niet noodza–
kelijk lijkt te zijn partijen te dwingen daarnaast ook nog een notaris in te
schakelen. Anderzijds hebben wij begrip voor de hierboven aangehaalde
bedenkingen van de leden van de fracties van het CDA en van het SGP
en van de Broederschap. Nadere overweging heeft ons tot de slotsom
gebracht dat een tussenoplossing hier aan beide gezichtspunten recht
zou kunnen doen. De thans door ons voorgestane oplossing houdt in dat
in de wet wordt bepaald dat de bedoelde uitsluiting c.q. afwijking alleen
mogelijk is bij huwelijkse voorwaarden of bij een schriftelijke overeen–
komst met het oog op de scheiding. Aldus zal buiten een scheidingssi–
tuatie steeds een notariële akte vereist zijn, met het daaraan inherente
voordeel van voorlichting en informatie, registratie en dagtekening,
alsmede, als het gaat om een regeling tijdens het huwelijk, van rechter–
lijke goedkeuring. De situatie tijdens de scheiding zouden wij anders
willen benaderen. In zijn arrest van 26 januari 1979, NJ 1980, 19, heeft
de Hoge Raad beslist dat een echtscheidingsconvenant niet onder–
worpen is aan de regels betreffende huwelijkse voorwaarden. In een
scheidingssituatie is voor een echtscheidingsconvenant derhalve geen
notariële akte vereist. Wij hebben ons bezonnen op de vraag of deze
regel ook zou moeten gelden indien dit convenant een uitsluiting of
afwijking van de onderhavige regeling bevat. Wij menen dat ook in dit
geval met een echtscheidingsconvenant kan worden volstaan aangezien
in die situatie de voorlichting en informatie ook door een advocaat op
adequate wijze kan geschieden. Op de aangegeven wijze is dit uitgedrukt
in de wetstekst. Deze tekst is geïnspireerd door de sinds 1 januari 1992
geldende nieuwe tekst van artikel 100 Boek 1 B.W., waarin genoemd
arrest van de Hoge Raad van 1979 reeds was verwerkt. Een dergelijke
oplossing is ook gesuggereerd door Prof. mr A.L.M. Soons in zijn recente
rede Ontwikkelingen in het huwelijksvermogensrecht (Deventer, 1991).

De leden van de PvdA-fractie vroegen om een nadere onderbouwing
van onze opvatting dat de voorgestelde regeling ten goede komt aan de
ontlasting van de rechtspraktijk. Hierop antwoorden wij, met verwijzing
tevens naar het Nader rapport onder punt 2, slot, als volgt. Het
wetsvoorstel bewerkstelligt dat pensioenverevening in de regel verdwijnt
uit het standaardlijstje van in het kader van een echtscheiding door de
partijen en hun advocaten op te lossen problemen. Voor partijen en hun
advocaten wordt de situatie in dit opzicht eenvoudiger: zij moeten alleen
tijdig de in artikel 2 lid 2 (j° art. 4 en 5) van het wetsvoorstel bedoelde
mededeling doen aan het uitvoeringsorgaan. De kans op procedures
terzake neemt navenant af. Hieruit vloeit per definitie een werkontlasting
voor de rechtspraktijk voort.

De leden van de fractie van de PvdA vroegen de regering voorts in te
gaan op enkele bezwaren tegen de voorgestelde regeling, zoals naar
voren gebracht door verschillende pensioenfondsen. Kern van deze
bezwaren vormt de opvatting dat de werklast van het justitieel apparaat
alsmede die van de advocatuur verschoven wordt naar de uitvoeringsin–
stanties. Door de regering is en wordt onderkend dat de voorgestelde
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regeling tot een verhoogde werkbelasting van de uitvoeringsorganen van
pensioenregelingen zal kunnen leiden. Zie hierover de memorie van
toelichting, onder het hoofd uitvoerings–, deregulerings– en emancipatie–
aspecten. Wij zijn van oordeel dat dit gevolg van de voorgestelde
regeling moet worden aanvaard met het oog op het maatschappelijk
belang van de voorgestelde regeling en de noodzaak van het daarbij
betrekken van pensioendeskundige uitvoerders.

Elders in deze memorie van antwoord (onder II, ontvangen adviezen)
zal worden ingegaan op hetgeen in de brieven Just. 91-184, 91-99,
91-221 van de zijde van de pensioenfondsen aan bezwaren wordt
aangevoerd tegen (onderdelen van) het wetsvoorstel, respectievelijk
wordt gepresenteerd als mogelijke verbeteringen daarvan.

De leden van de fracties van de PvdA, D66, Groen Links en de RPF
besteedden aandacht aan het overgangskarakter van het wetsvoorstel.
De PvdA-fractieleden en de leden van D66 zagen het wetsvoorstel als
een noodzakelijke overgangsregeling naar een situatie waarin econo–
mische zelfstandigheid van met name vrouwen regel is. Ook de leden van
de Groen Links-fractie achtten de voorgestelde regeling noodzakelijk
zolang die economische zelfstandigheid nog niet bereikt is en de
onbetaalde en betaalde arbeid nog ongelijk over de seksen zijn verdeeld.
De PvdA-fractieleden koppelden hieraan de vraag of de regering het
tezijnertijd, als die economische zelfstandigheid is bereikt, wenselijk acht
de wet zodanig te wijzigen als de Emancipatieraad adviseert, namelijk
een minder omvattende wettelijke regeling zonder een algemene wette–
lijke vereveningsverplichting. Het lid van de RPF-fractie meende dat zelfs
bij volledige arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen (hetgeen hij niet
waarschijnlijk achtte) de pensioenopbouw tussen beide echtgenoten toch
uiteen kan lopen; is de regering van mening dat dan niettemin de reden
voor verevening is ontvallen?

In de toekomstige situatie waarin als regel ieder der echtgenoten zelf
zorg draagt voor de opbouw van een pensioen ligt een verevening van de
in de huwelijksperiode opgebouwde pensioenrechten bij scheiding
minder voor de hand. De wenselijkheid dan de thans voorgestelde
regeling te wijzigen zal in die situatie nader moeten worden bezien.

De leden van de fracties van het CDA, de PvdA, de WD, D66, Groen
Links en de RPF stelden diverse vragen over pensioenverevening in
verband met niet-huwelijkse samenlevingsvormen.

Het wetsvoorstel regelt pensioenverevening bij scheiding. Er dient met
andere woorden sprake te zijn geweest van een huwelijk. In het nader
rapport (p. 4) betoogden wij dat dit niet zonder meer leidt tot rechtson–
gelijkheid ten opzichte van samenwonenden. In geval van niet-huwelijkse
samenlevingsvormen ontbreekt in het algemeen de ratio van het
pensioenarrest. Er is generlei vermogensrechtelijke gemeenschap ex lege
waaruit de pensioenopbouw gefinancierd is, terwijl er evenmin een
wettelijke zorgplicht is die tot pensioenopbouw heeft geleid. De leden
van de PvdA-fractie achtten deze redenering niet geheel overtuigend,
allereerst omdat samenwonenden vaak een contractuele zorgplicht
hebben en voorts omdat veel wettelijke regelingen de facto al uitgaan
van een onderhoudsplicht van samenwoners jegens elkaar. Zij merkten
hierbij echter op dat niet alle samenwonenden altijd gelijk behandeld
moeten worden als gehuwden en verwezen naar hun voorstel over het
geregistreerde partnerschap en de uitwerking daarvan door de
commissie Kortmann (de Commissie voor de toetsing van wetgevings–
projecten inzake leefvormen), waarnaar ook de leden van de fractie van
D66 verwezen. In hoeverre dient pensioenverevening tot geregistreerde
partners te worden uitgebreid, of zelfs, zoals de fracties van Groen Links
en RPF suggereerden, tot ongehuwd samenwonenden in het algemeen?
Deze vragen vormen alle onderdeel van de veel ruimere problematiek
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waarmee de Commissie Kortmann zich heeft beziggehouden, te weten of
aan andere samenlevingsvormen dan het huwelijk rechtsgevolgen
behoren te worden verbonden en zo ja welke. In hoeverre moeten of
mogen die leefvormen gelijk worden behandeld als het huwelijk? De
thans door voormelde fracties gestelde vragen en gesuggereerde rechts–
gevolgen hangen zo nauw samen met de overige aan die leefvormen te
verbinden rechtsgevolgen, dat zij niet los daarvan kunnen worden
behandeld. Het is noodzakelijk een compleet beeld van de mogelijke
rechtsgevolgen van niet huwelijkse leefvormen te hebben om de thans
opgeworpen kwesties adequaat te kunnen behandelen. Het advies van de
Commissie Kortmann is inmiddels uitgebracht en bij brief van de Minister
van Justitie van 11 februari 1992 aan de Voorzitter van de Tweede
Kamer aangeboden. Een kabinetsstandpunt, gebaseerd op een nadere
analyse van de fiscale, sociale zekerheids–, pensioen– en overige
relevante wetgeving alsmede de budgettaire gevolgen, wordt voorbereid.
Het kabinet streeft ernaar dit standpunt voor het zomerreces aan de
Kamer aan te bieden. Daarna zal nader worden bezien of en zo ja, op
welke wijze een wettelijke pensioenverevening ook in de hier bedoelde
gevallen geïndiceerd is.

De leden van de CDA–, de VVD– en de Groen Links– fractie noemden in
dit verband nog als apart probleem de (langdurige) niet-huwelijkse
samenlevingsvorm die gevolgd wordt door een huwelijk. Immers,
ingevolge het wetsvoorstel blijft de voorhuwelijkse pensioen-opbouw,
een vorm van buiten-huwelijkse pensioenopbouw buiten beschouwing.
Ook dit probleem zal worden bezien in het hierboven beschreven groter
verband van niet-huwelijkse leefvormen.

De leden van de Groen Links-fractie herinnerden de bewindslieden er
wellicht ten overvloede aan dat nog niet elk bedrijfspensioenfonds de
mogelijkheid van een partnerpensioen kent. Die leden vroegen alsnog
aan die kritiek tegemoet te komen. Naar aanleiding hiervan wordt het
volgende opgemerkt.

In de pensioennota (par. 13.2) (Kamerstukken II 1990-1991, 22 167)
heeft het kabinet het standpunt ingenomen dat het ten aanzien van
aanvullende nabestaandenpensioenen niet wenselijk en noodzakelijk is
gelijke behandeling naar burgerlijke staat voor te schrijven. Juist in geval
van ongehuwd samenwonenden gaat het veelal om een tweeverdieners–
situatie; een langlopende overlevingsuitkering leidt in die gevallen tot een
toename van het door de Emancipatieraad genoemde verschijnsel van de
«rijke nabestaande». In plaats van het zonder meer invoeren van partner–
pensioenen, is het kabinet voorstander van het invoeren van keuzemoge–
lijkheden in pensioenregelingen. Wel zal partnerpensioen, voor zover
door de werkgever toegezegd, onder de beschermende werking van de
PSW worden gebracht.

De leden van de PvdA-fractie verzochten de regering nader in te gaan
op de samenhang tussen het onderhavige wetsvoorstel en de voorstellen
inzake de limitering van alimentatie. Ook de leden van de fractie van het
CDA, D66, de SGP en de RPF vroegen naar de verhouding tussen
genoemde wetsvoorstellen. Wij merken hierover het volgende op.

Een evidente overeenkomst tussen de voorgestelde regelingen is in de
eerste plaats het feit dat beide te maken hebben met de financiële
positie van ieder der echtgenoten tijdens en na het huwelijk. Deze finan–
ciële positie zal vaak mede bepaald worden door de taakverdeling van
ieder der echtgenoten tijdens het huwelijk. Evenwel, het bestaan van een
onderhoudsplicht tussen gewezen echtgenoten wordt bepaald door de
factoren draagkracht en behoefte. Deze vormen derhalve maatstaven
voor (de berekening van) een uitkering. De behoeftigheid kan aan het
huwelijk gerelateerd zijn. Van een huwelijksgerelateerde behoeftigheid is
bij voorbeeld sprake wanneer een vrouw na beëindiging van een huwelijk
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niet in haar onderhoud kan voorzien doordat zij tijdens het huwelijk de
zorgtaken heeft verricht. Daarnaast kunnen ook niet-financiële factoren
een rol spelen. De huwelijksgerelateerde behoeftigheid zal vaak na
zekere tijd zijn uitgewerkt. Het onderzoek naar de draagkracht en de
behoefte van de gewezen echtgenoten is bij pensioenverevening niet aan
de orde. Het al dan niet verrekenen van pensioenrechten hetzij op grond
van het pensioenarrest Boon-Van Loon (HR 27 november 1981, NJ
1982, 503) hetzij op grond van een regeling als in het onderhavige
wetsvoorstel opgenomen, vindt derhalve plaats los van de maatstaven
aan de hand waarvan alimentatie wordt berekend. Wij merken op dat in
het alimentatierecht de onderlinge taakverdeling en de daarop gegronde
gemeenschappelijke inspanning tijdens het huwelijk op zichzelf geen
grond voor alimentatie vormen. Wel kunnen de gevolgen van de taakver–
deling tijdens het huwelijk een grond voor alimentatie vormen, namelijk
wanneer deze er toe leidt dat de betrokkene na beëindiging van het
huwelijk niet zelf in eigen onderhoud kan voorzien. In het alimentatie–
recht is het de tijdens het huwelijk bestaande verantwoordelijkheid voor
elkaars bestaan, die na de scheiding gedurende een zekere periode kan
doorwerken, die een relevante factor kan vormen voor het toekennen van
alimentatie en de tijdsduur daarvan. In het onderhavige wetsvoorstel
spelen de taakverdeling en de gezamenlijke inspanning tijdens het
huwelijk als motivering voor de totstandkoming van het wetsvoorstel een
meer directe rol. Daarbij is het feit op zich dat er geen pensioen is
opgebouwd bepalend en niet de reden waarom geen eigen of een ontoe–
reikend eigen pensioen is opgebouwd. Hoewel het in de regel zal gaan
om echtgenoten die door het niet deelnemen aan betaalde arbeid geen
aanvullend pensioen hebben opgebouwd, kan het ook gaan om echtge–
noten met een eigen inkomen die toch geen pensioen opbouwen, bij
voorbeeld omdat hun werkgever geen pensioenvoorziening heeft
getroffen of zij als zelfstandige werkzaam zijn.

Tijdens de behandeling van wetsvoorstel 19 295 in de Tweede Kamer
is er door de regering op gewezen dat de grond voor een wettelijk limite–
ringsstelsel niet is gelegen in het bestaan van een recht op pensioenver–
evening. De mogelijkheid van de toekenning van een alimentatieuitkering
voor bepaalde tijd is sinds 1971 in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
(artikel 157, derde lid) opgenomen. Ook is toen bij de wijziging van het
echtscheidingsrecht het recht op alimentatie los gekoppeld van de
schuldvraag bij scheiding. Aan genoemde mogelijkheid van rechterlijke
limitering lag de gedachte ten grondslag dat scheiding op zichzelf nog
geen levenslange financiële aanspraak op de andere echtgenoot recht–
vaardigt. Daarnaast geeft ook het ontbreken van een recht op verevening
geen aanspraak op levenslange alimentatie. Het verband dat er bestaat
tussen pensioenverevening en alimentatie in het algemeen en tussen het
onderhavige voorstel en de voorstellen over de limitering van alimentatie
(wetsontwerpen 19 295 en 22 170) in het bijzonder is gelegen in het feit
dat verevening van pensioenrechten de draagkracht van de alimentatie–
plichtige echtgenoot en de behoefte van de alimentatie-ontvangende
echtgenoot in objectieve zin beïnvloedt. Dit kan tot gevolg hebben dat de
aanspraak op een deel van het pensioen van de gewezen echtgenoot een
begrenzing vormt voor de duur van de alimentatie of voor de hoogte
ervan dan wel voor beide elementen. Zo zou de rechter kunnen besluiten
een verzoek tot verlenging van de alimentatieduur af te wijzen (mede)
wegens een zodanige aanspraak. Bestaat er geen recht op verevening,
dan hoeft dat op zich niet te betekenen dat een dergelijk verzoek wordt
toegewezen. Onder het voorgestelde limiteringsstelsel zal het verzoek
moeten worden getoetst aan het redelijkheids– en billijkheidscriterium
van het nieuwe derde lid van artikel 157 Boek 1 B.W. van wetsvoorstel
19 295. Het feit dat degene die alimentatie claimt geen recht op pensi–
oenverevening kan doen gelden, kan onder omstandigheden leiden tot
honorering van diens verzoek.
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Uit het hierbovenstaande blijkt dat wij niet de opvatting huldigen dat
de onderhavige regeling en de regeling van de limitering van de alimen–
tatieduur als complementair aan elkaar dienen te worden beschouwd.
Pensioenverevening dient niet als compensatie voor het wegvallen van
alimentatie, omgekeerd schept het niet kunnen verevenen van pensioen
nog geen alimentatieaanspraken. Aan de hand van de door de leden van
de WD-fractie in dit verband genoemde eerste en vierde categorie
gescheiden vrouwen zullen wij dit andermaal nader toelichten. Ingevolge
de voorstellen over de limitering van de alimentatieduur blijft op de
eerste categorie vrouwen (vóór 1981 gescheiden, geen verrekening van
pensioen) het thans geldende alimentatiestelsel van toepassing. De enige
uitzondering hierop vormt de situatie dat er reeds 20 jaar of meer een
alimentatie is betaald. In dat geval wordt de uitkering op verzoek
beëindigd, tenzij de rechter van oordeel is dat de beindiging van zo
ingrijpende aard is, dat deze naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet van degene die tot de uitkering gerechtigd is, kan worden
gevergd. Voor deze categorie vrouwen bestaat geen recht op pensioen–
verevening. Dit feit op zich rechtvaardigt geen verlenging van de alimen–
tatie als hier bedoeld. Er kunnen evenwel in een concreet geval nog
andere omstandigheden zijn die doorslaggevend zijn voor verdere
aanspraken op alimentatie. De vierde categorie vrouwen betreft de
vrouwen die zijn gescheiden na de inwerkingtreding van de onderhavige
regeling en het limiteringsontwerp, maar die bij huwelijkse voorwaarden
vóór de inwerkingtreding «koude uitsluiting» zijn overeengekomen. In
beginsei zal hier een wettelijke limiteringstermijn gelden van 12 jaar.
Verienging is alleen in bijzondere gevallen mogelijk. Ook hier is het
enkele feit dat geen pensioenverevening plaatsvindt naar onze mening
onvoldoende reden om tot verlenging over te gaan. Uiteraard is het wel
zó dat in dit geval de draagkracht van de ex-echtgenoot niet nadelig
wordt beïnvloed door aanspraken van zijn ex-vrouw op een deel van het
hem toekomende pensioen.

Naar aanleiding van de door de leden van de FVdA-fractie geuite wens
volgt hier een beschouwing over de relatie tussen de recentelijk uitge–
brachte pensioennota en voorliggend wetsvoorstel.

Uitgangspunten van de pensioennota zijn dat de primaire verantwoor–
delijkheid voor aanvullende pensioenen bij de sociale partners ligt, en
voorts dat een streven naar individualisering en flexibilisering bij de
aanvullende pensioenregelingen wenselijk is. Aanvullend pensioen wordt
door het kabinet primair als uitgesteld loon beschouwd. De belangrijkste
wettelijke maatregel die in de pensioennota in navoiging van het
SER-advies wordt voorgesteld, betreft het invoeren van een recht op
waarde-overdracht ter bestrijding van de pensioenbreuk en ter bevor–
dering van de arbeidsmobiliteit. Daar het onderhavige wetsvoorstel een
regeling van aanvullend recht met in beginsel een overgangskarakter
betreft, waarbij bovendien een aantal keuzemogelijkheden is
opgenomen, zijn beide te verenigen. In zekere zin kan worden gesteld dat
het rechtstreekse recht op uitbetaling voor de vereveningsgerechtigde,
het meest wezenlijke onderdeel van het wetsvoorstel, een vorm van
individualisering betreft.

De leden van de WD-fractie wezen er op dat het wetsvoorstel zodanig
vorm heeft gekregen dat partijen in onderlinge overeenstemming kunnen
afwijken; criteria op basis waarvan de pensioenfondsen de voor een
afwijking nodige toestemming kunnen weigeren ontbreken in de wet,
stelden deze leden vast. Blijkens de door hen aan die vaststelling
verbonden opmerkingen en vragen zagen zij dit ontbreken van criteria als
een probleem. Als oplossing voor dit knelpunt deden zij de suggestie om
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in de wet zelf een vrij beperkt aantal mogelijkheden aan te geven waaruit
partijen kunnen kiezen en waarmee pensioenfondsen akkoord dienen te
gaan. Wij verwijzen naar onze reactie terzake op de opmerkingen van de
pensioenuitvoerders (zie brief Just. 91-184), waar wordt voorgesteld de
keuzeopties van artikel 4 te beperken waarmee het instemmingsvereiste
alleen voor conversie wordt gehandhaafd. Elders in deze memorie, waar
de conversie nader ter sprake komt, komen wij nog terug op het instem–
mingsvereiste.

Op de door de leden van de VVD– en de Groen Links-fractie hier
gestelde vragen over het overgangsrecht zal hierna bij de artikelen 11 en
12 nader worden ingegaan.

Met betrekking tot de door de leden van de SGP-fractie aan ons
verzochte toelichting omtrent het onderling verband tussen het onder–
havige wetsvoorstel en dat met betrekking tot de verzorging van
nabestaanden zij opgemerkt dat het wetsvoorstel Algemene nabestaan–
denwet (TK 1990-1991, 22 013) slechts aanspraken op een nabestaan–
denuitkering regelt. Er is geen relatie met het onderhavige wetsvoorstel,
dat juist bij de daarin voorgestelde regeling voor verevening van
pensioen het nabestaandenpensioen buiten beschouwing laat.

De leden van de Groen Links– en de GPV-fractie stelden de wense–
lijkheid van een hardheidsclausule aan de orde. De leden van de Groen
Links-fractie spitsten hun opmerking toe op een voor-huwelijkse samen–
levingsperiode: zij achtten het niet rechtvaardig dat het wetsvoorstel
onwillige ex-echtgenoten de mogelijkheid geeft om de in die periode
opgebouwde pensioenrechten buiten beschouwing te laten. Wij
verwijzen in dit verband naar ons betoog elders in deze memorie met
betrekking tot niet-huwelijkse leefvormen. De leden van de GPV-fractie
vroegen zich meer in het algemeen af of in evident onbillijke situaties
niet de mogelijkheid zou moeten bestaan een beroep op de rechter te
doen teneinde te beslissen naar redelijkheid en billijkheid. Zij dachten
hierbij aan een parallel met artikel 258 Boek 6 BW. In de - gegeven -
mogelijkheid van een afwijkende regeling tussen partijen zagen zij weinig
heil: zij achtten in zo'n geval de kans op overeenstemming tussen
partijen gering. Impliciet stelden ook de leden van de VVD-fractie de
kwestie van de hardheidsclausule aan de orde, waar zij (blz. 19 van het
voorlopig verslag) vroegen of het mogelijk is nog een beroep op de
rechter te doen wanneer iemand, onder druk, van de verevening van
pensioenrechten heeft afgezien.

In het nader rapport (p.6) waarnaar wij hier verwijzen, hebben wij
uiteengezet waarom wij de mening zijn toegedaan dat een specifieke
hardheidsclausule nodig noch wenselijk is. Wij benadrukten in de eerste
plaats dat het wetsvoorstel regelend recht bevat, zodat partijen vrijelijk
van de regeling kunnen afwijken. Zij hoeven met zo'n afwijkende regeling
niet te wachten tot de scheiding, maar kunnen hiertoe ook op een eerder
moment overgaan wanneer de kans op overeenstemming reëel is. In de
tweede plaats merkten wij op dat zo'n hardheidsclausule zou leiden tot
tussenkomst van de rechter, hetgeen dit wetsvoorstel nu juist wil
beperken door de verevening van pensioenrechten bij scheiding los te
koppelen van andere aspecten van de scheidingsprocedure en deze te
laten verlopen volgens een wettelijk aangegeven stramien. Hierbij dient
nog te worden bedacht dat in het wetsvoorstel een aantal in onze ogen
onbillijke of ongewenste consequenties van het pensioenarrest, zoals
aangegeven in het nader rapport (p. 2 en 5) is weggenomen. Het
expliciet opnemen van een hardheidsclausule parallel met artikel 6:258
BW als door de leden van de GPV-fractie bepleit of parallel met artikel
6:248 of 6:2 BW achten wij voorts niet nodig op grond van het navol–
gende. In het geval dat de vereveningsgerechtigde en verevenings–
plichtige een nadere regeling hebben getroffen, gericht op hun eigen
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situatie met betrekking tot de pensioenverevening, zijn de genoemde
artikelen rechtstreeks van toepassing. Dit betekent dat de tussen partijen
geldende regeling kan worden getoetst aan de redelijkheid en de
billijkheid, met als gevolg dat een tussen partijen geldende regel buiten
toepassing kan worden gelaten: in hoeverre is het in de gegeven omstan–
digheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
om de tussen hen geldende regel toe te passen? Deze toets kan ook
worden toegepast in de situatie dat, om wat voor reden dan ook (bijvoor–
beeld omdat niet tijdig mededeling van scheiding is gedaan aan het
uitvoeringsorgaan) geen recht op uitbetaling jegens het uitvoerings–
orgaan is ontstaan, maar een rechtstreekse aanspraak jegens de vereve–
ningsplichtige (art. 2, zesde lid). Als partijen geen nadere regeling
hebben getroffen of willen treffen en ex lege een recht op uitbetaling
jegens het uitvoeringsorgaan is ontstaan (hetgeen een recht op uitbe–
taling jegens de vereveningsplichtige uitsluit), zijn terzake tussen vereve–
ningsgerechtigde en vereveningsplichtige voornoemde artikelen niet
rechtstreeks van toepassing. Artikel 6: 248 en artikel 6:258 BW, een lex
specialis van artikel 6:248 lid 2 BW, betreffen contractuele situaties.
Ingevolge de voorgestelde regeling bestaat dan echter geen overeen–
komst tussen vereveningsgerechtigde en vereveningsplichtige. Ook
artikel 6:2 biedt dan niet rechtstreeks uitkomst: vereveningsgerechtigde
en vereveningsplichtige staan in beginsel niet tegenover elkaar als schul–
deiser en schuldenaar, tussen hen bestaat in eerste instantie ten aanzien
van het recht op uitbetaling geen verbintenisrechtelijke situatie: de
vereveningsgerechtigde heeft een vordering jegens het uitvoerings–
orgaan (artikel 2, leden 1 en 2) en niet jegens de vereveningsplichtige. In
de doctrine wordt echter mede uit voormelde wetsbepalingen afgeleid
dat de redelijkheid en billijkheid alle vermogensrechtelijke rechtsverhou–
dingen beheersen (zie o.a. Asser-Hartkamp II, 1989, nrs. 304-305 en
Hartkamp, Wetsuitleg en rechtstoepassing na de invoering van het
Nieuwe Burgerlijk Wetboek, p. 25). Het beginsel geldt derhalve niet
slechts in het verbintenissenrecht. Ook de Hoge Raad, die zich terug–
houdend opstelt bij de toepassing van dit beginsel (o.a. HR 12 juni 1987,
NJ 1988, 150, HR 5 oktober 1990, 1991, 576), schroomt niet het op
een breed vermogensrechtelijk terrein (analoog) toe te passen (zie de
rechtspraak genoemd in Asser-Hartkamp II, nr. 304, waaraan toe te
voegen HR 23 juni 1989, NJ 1991, 673). De rechter zal dan ook naar
verwachting het beginsel van redelijkheid en billijkheid in de extreme
gevallen waarop de leden van de GPV-fractie doelen kunnen toepassen,
zonder dat hiertoe een afzonderlijke bepaling nodig is.

Door verschillende fracties (SGP, WD, CDA, PvdA, RPF) is ingegaan
op de verhouding van de onderhavige materie tot het huwelijksvermo–
gensrecht. In de memorie van toelichting (blz. 13 en 14) was daarover,
kort samengevat, gezegd dat de formele band met het huwelijksgoede–
renrecht is losgelaten, aangezien: 1. pensioenverevening in beginsel
plaatsvindt niet onmiddellijk na de beëindiging van het huwelijk, maar
pas bij het ingaan van het ouderdomspensioen; 2. het nabestaandenpen–
sioen niet wordt meegeteld; en 3. de voorhuwelijkse jaren niet worden
meegerekend. Tevens is er aldaar reeds op gewezen dat dit echter niet
betekent dat de verevening geheel is losgekoppeld van het huwelijksver–
mogensrecht. De door de leden van de WD-fractie in dit verband
gebezigde term «verlengde zorgplicht» (voorlopig verslag blz. 18) zouden
wij dan ook liever niet willen bezigen. Twee zeer belangrijke compo–
nenten van het voorgestelde systeem zijn immers het feit dat verevening
in beginsel bij helfte plaatsvindt, en dat bij deze verevening de draag–
kracht en de behoeftigheid van de partners in beginsel geen rol spelen.
Overigens erkenden deze leden even verderop in het voorlopig verslag
(blz. 19) dat het loslaten door de regering van de huwelijksvermogens–
rechtelijke basis terecht is geschied.
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Ook reageren wij hier op de rechtssystematische bezwaren van de
leden van de SGP-fractie tegen de doorbreking van het huwelijksvermo–
gensrecht, die verwezen naar het commentaar op het wetsvoorstel van
prof. mr. M. J. A. van Mourik. Zoals gezegd is van een totale breuk met
dat huwelijksvermogensrecht geen sprake. De voorgestelde pensioenver–
evening geeft een specifieke regeling die op de aangegeven punten
afwijkt van het in boek 1 BW geregelde huwelijksvermogensrecht.
Daartoe verhoudt het wetsvoorstel zich dus als een bijzondere regeling
tot een algemene regeling. Het zeer specifieke karakter van de rechten
op pensioen is naar onze mening voldoende reden om voor de waarde
van pensioenaanspraken zo'n bijzondere regeling te treffen.

Naar onze mening kan niet worden gesteld dat de regering, zoals de
leden van de VVD-fractie lijken te suggereren, op twee gedachten hinkt
door, ondanks het loslaten van de huwelijksvermogensrechtelijke basis,
koude uitsluiting te sanctioneren. De regeling van het wetsvoorstel
brengt immers mee dat in de toekomst «koude uitsluiting» op zichzelf
niet ten gevolge heeft dat geen pensioenverevening plaatsvindt. Terzake
dient een uitdrukkelijke regeling te worden getroffen. Deze koude
uitsluiting (zonder specifieke regeling van de pensioenverevening) is (dit
ook in antwoord op een vraag dienaangaande van de leden van de
GPV-fractie op blz. 20 van het voorlopig verslag) voor de vraag of pensi–
oenverevening moet plaatsvinden alleen relevant in de context van de
artikelen 11 en 12 van het wetsvoorstel, die bepalingen van overgangs–
recht bevatten waarvan de gelding dus van tijdelijke aard is. In die
context is thans het verbinden van bepaalde pensioenvereveningsrechte–
lijke consequenties aan «koude uitsluiting» naar onze mening onvermij–
delijk, omdat in dit wetsvoorstel nu eenmaal rekening moet worden
gehouden met het feit dat al voor de inwerkingtreding van het
wetsvoorstel huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt. De wetgever moet
zich thans, ter wille van de noodzakelijke duidelijkheid, erover uitlaten of
in dergeüjk oude gevallen van koude uitsluiting wel of geen pensioenver–
evening dient plaats te vinden. Bij de beantwoording van de vragen met
betrekking tot de artikelen 11 en 12 van het wetsvoorstel wordt hierop
nog teruggekomen.

Voorts leidde tot een lossere band met het huwelijksgoederenrecht het
feit dat het tijdstip van de beëindiging van de huwelijksvermogensrechte–
lijke betrekkingen tussen de echtgenoten niet als aanknopingspunt voor
de onderhavige regeling kon blijven gelden. Een huwelijksgoederenge–
meenschap kan immers ook al tijdens het huwelijk worden ontbonden,
maar de pensioenopbouw gaat dan nog door. Anderzijds leek ons ook in
geval van scheiding van tafel en bed het tijdstip van de ontbinding van
het huwelijk na scheiding van tafel en bed geen juist aanknopingspunt.
De leden van de fracties van de PvdA en de WD informeerden, met
verwijzing naar de Pensioen– en spaarfondsenwet, naar de reden van die
opvatting. Die reden is dat niet kan worden volgehouden dat pensioen–
rechten, voor zover na een scheiding van tafel en bed (dus na de feite–
lijke scheiding) opgebouwd, nog het resultaat zijn van de taakverdeling
en de gezamenlijke inspanning tijdens het huwelijk.

Ten aanzien van de verwijzing naar de Pensioen– en spaarfondsenwet
in dit verband wordt nog opgemerkt dat ook op grond van andere pensi–
oenwetten, zoals de Algemene burgerlijke pensioenwet de opbouw van
het nabestaandenpensioen doorgaat tijdens de scheiding van tafel en
bed.

Tenslotte blijkt, zoals al gezegd, de lossere band met het huwelijksver–
mogensrecht ook uit het niet laten meetellen van de voorhuwelijkse
jaren. De leden van de SGP-fractie vroegen om ons oordeel over het
pleidooi van prof. van Mourik om die voorhuwelijkse jaren juist wel mee
te laten tellen. Ook het lid van de RPF-fractie voelde daar wel voor en
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vroeg om een nadere onderbouwing van onze keuze in dit opzicht. In de
memorie van toelichting op blz. 14 onderaan is deze keuze reeds toege–
licht. Thans willen wij hier nog als volgt op ingaan.

In de eerste plaats zij opgemerkt dat buiten beschouwing moet blijven
het geval waarin er voor het huwelijk wel al een feitelijke samenleving
bestond. De buitenhuwelijkse samenleving is eerder in deze memorie
apart ter sprake gekomen. In ieder geval gaat niet aan elk huwelijk een
periode van feitelijke samenleving vooraf die overeenstemt met de
periode van de voorhuwelijkse pensioenopbouw. Men mag daar dus niet
van uitgaan. Met andere woorden, de vraag of voorhuwelijkse jaren
moeten meetellen moet worden losgekoppeld van de vraag of ook de
feitelijke samenleving een recht dient te geven op pensioenverevening.
De onbillijkheid van een laten meetellen van voorhuwelijkse jaren als
hoofdregel schuilt naar onze mening vooral hierin, dat men dan iemand
zou laten meedelen in een vermogensbestanddeel aan de totstand–
koming c.q. opbouw waarvan deze persoon part noch deel heeft gehad.
Van een taakverdeling en een gezamenlijke inspanning tussen twee
personen is geen sprake. Ook het feit dat om deze reden personen die
nog niet eerder gehuwd zijn geweest een «betere partij» zouden zijn dan
personen die al een of meer huwelijken achter de rug hebben, lijkt ons
een minder aantrekkelijke consequentie van het laten meetellen van de
voorhuwelijkse jaren. Het ontgaat ons wat de rechtvaardiging zou zijn dat
iemand die huwt met een partner die nog niet eerder gehuwd was
geweest, maar wel al een groot aantal jaren een pensioen heeft
opgebouwd, al aanstonds een gunstiger vooruitzicht heeft met
betrekking tot het ouderdomspensioen dan iemand die huwt met een al
eerder gehuwde maar vervolgens gescheiden partner, die gedurende
evenveel jaren pensioen had opgebouwd. Gelijkheid in dit opzicht kan
worden bereikt wanneer het uitgangspunt is dat de voorhuwelijkse jaren
niet meetellen. Dit laat onverlet dat partijen onderling bij overeenkomst
voor, tijdens of na hun huwelijk kunnen besluiten deze jaren wel mee te
laten tellen. Maar dat meetellen van voorhuwelijkse jaren dient naar onze
mening niet het uitgangspunt zijn.

De leden van de GPV-fractie vroegen waarom niet is gekozen voor een
eenvoudige wijziging van de Pensioen– en spaarfondsenwet voor wat
betreft de rechtstreekse uitbetaling van het aan de gewezen echtgenoot
van een deelnemer toekomende deel en wezen in dit verband naar de
suggestie van de Stichting van de Arbeid.

Een wijziging van de Pensioen– en spaarfondsenwet alleen zou
volstrekt onvoldoende zijn om het doel te bereiken wat met dit
wetsvoorstel wordt beoogd. Beoogd wordt namelijk een recht op pensi–
oenverevening te geven aan alle echtgenoten van deelnemers of
gewezen deelnemers aan een pensioenregeling na scheiding na inwer–
kingtreding van de betreffende wet. Om dat te bereiken zouden ook alle
andere pensioenwetten gewijzigd moeten worden. Opname van de
voorgestelde regeling in een aparte wet wordt derhalve de meest
doelmatige oplossing geacht. Uiteraard vergt de regeling van het recht
op rechtstreekse uitbetaling de regeling van meer daarbij aan de orde
komende rechten, verplichtingen en bevoegdheden. Het verdient ook uit
dereguleringsoogpunt de voorkeur zulks in één wet dan in alle pensioen–
wetten te regelen.

II. Ontvangen adviezen

De leden van de fractie van de WD vroegen de (technische) commen–
taren van onder meer het Abp in onze beschouwingen te betrekken. Het
bedoelde commentaar van het Abp betrof de volgende punten:

- De verhouding tussen de mededeling van scheiding, vereist door het
wetsvoorstel, en een al bestaande verplichting ingevolge de pensioenre–
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geling om mededeling te doen van iedere wijziging van burgerlijke staat.
Op dit punt wordt ingegaan onder III, Hoofdlijnen van de voorgestelde
regeling, 2, rechtstreekse vordering op uitvoeringsorgaan.

- De ingangsdatum van het recht op uitbetaling. Dit punt komt aan de
orde onder VII Artikelen, artikel 2.

- Wel/geen bepaling in het wetsvoorstel omtrent de bevoegde rechter
en bestaande bezwaarprocedures. Zie onder IV Bevoegde rechter.

- De uitvoeringslasten en de kosten daarvan. Zie onder VI Uitvoe–
rings–, deregulerings– en emancipatie-aspecten.

De leden van de VVD-fractie verzochten de opmerkingen van de pensi–
oenuitvoerders in hun brief aan de vaste Commissie voor Justitie van 10
april 1991 in onze beschouwingen mee te nemen.

Terecht wordt in het voorlopig verslag gewezen op de verschuiving van
de werklast van de rechterlijke macht naar de uitvoeringsorganen. Mede
omdat de kosten kunnen worden verhaald op de vereveningsgerechtigde
en –plichtige dient dit een voortdurend aandachtspunt te zijn. De opmer–
kingen van de pensioenuitvoerders zijn zeer zorgvuldig bezien en hebben
aanleiding gegeven tot een aantal bijstellingen van het wetsvoorstel. De
pensioenuitvoerders krijgen immers een belangrijke taak toebedeeld in
de beoogde wettelijke regeling.

Op een aantal opmerkingen van de pensioenuitvoerders onder meer
over de percentagemethode, conversie, afstemming met artikel 8a PSW,
mededeling via een standaard-formulier en de ingangsdatum van het
recht op uitbetaling wordt elders in deze memorie ingegaan naar
aanleiding van gerichte vragen over die onderwerpen in het voorlopig
verslag.

Wij zijn de pensioenuitvoerders zeer erkentelijk voor hun bijdragen.

De pensioenuitvoerders legden de vraag voor of moet worden
uitgegaan van reglementaire opbouw dan wel van financieringsopbouw.

De in artikel 3, eerste lid , onder b, neergelegde fictie van beëindiging
van het deelnemerschap op de datum van de scheiding heeft betrekking
op het bepalen van de hoogte van de te verevenen pensioenaanspraken.
Uitgangspunt bij de verevening is het pensioen volgens de reglementaire
opbouw. De fictie dat de deelneming beëindigd zou zijn op het tijdstip
van scheiding, leidt ertoe dat de vereveningsgerechtigde ten tijde van de
scheiding ten minste een tijdsevenredige aanspraak verkrijgt.

De pensioenuitvoerders stellen voor om limitatief te regelen welke
mogelijkheden er zijn om afwijkende afspraken te maken van de hoofd–
regel en van de optie van een vast bedrag of vast percentage waarvoor
hun instemming vereist is. Zij stellen dat vaste bedragen niet passen in
de systematiek van indexerende fondsen en dat er met de in het
wetsvoorstel geregelde opties reeds voldoende keuzemogelijkheden zijn.

Wij stellen vast dat het voorstel van de pensioenuitvoerders om op de
door hen aangegeven wijze limitatief een aantal mogelijkheden in de wet
te regelen, niet goed verenigbaar is met het streven naar deregulering.
Wij kunnen de pensioenuitvoerders volgen in hun bezwaren tegen de
optie van een vast bedrag. Immers het overgrote deel van de pensioenre–
gelingen kent een of andere vorm van indexatie die uitvoeringstech–
nische problemen oplevert bij de toepassing op een vast bedrag. Deze
bezwaren van de pensioenuitvoerders geven ons aanleiding voor te
stellen in artikel 4, eerste lid, de optie van een vast of variabel bedrag of
variabel percentage te schrappen. Voorts stellen wij ons mede naar
aanleiding van de opmerkingen van de pensioenuitvoerders op het
standpunt dat de in het wetsvoorstel neergelegde mogelijkheden tot
afwijking van de hoofdregel, te weten conversie, een ander vast
percentage dan 50% en het - via nota van wijziging voorgestelde - alter–
natief van het betrekken van de voorhuwelijkse jaren aan scheidenden
voldoende keuzemogelijkheden bieden. Een mogelijkheid tot verevening
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via andere van de hoofdregel afwijkende afspraken lijkt vanwege het
instemmingsvereiste niet in het belang van de scheidenden en zou voor
de pensioenuitvoerders leiden tot extra administratieve handelingen die
zij bij het niet verlenen van instemming niet op grond van artikel 6 op de
scheidenden kunnen verhalen.

Naar aanleiding van het standpunt van de pensioenuitvoerders over
backservice-jaren merken wij op dat onder deelnemingsjaren inderdaad
moet worden verstaan alle jaren die volgens de pensioenregeling als
deelnemingsjaren voor de vaststelling van het pensioen meetellen.

De pensioenuitvoerders vragen zich af hoe aan hen kenbaar wordt of
en wanneer een vonnis inzake scheiding van tafel en bed in kracht van
gewijsde is gegaan.

Het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis inzake scheiding van
tafel en bed zal door vereveningsgerechtigde of –plichtige aan de pensi–
oenuitvoerder moeten worden gemeld. In artikel 2, tweede lid, is thans
geregeld dat de scheiding door een van de echtgenoten wordt gemeld
aan het uitvoeringsorgaan. Bij nota van wijziging wordt voorgesteld om
deze bepaling zo te redigeren dat het tijdstip van de scheiding wordt
gemeld. Krachtens artikel 1, sub b, wordt onder tijdstip van scheiding in
geval van scheiding van tafel en bed verstaan de datum waarop het
vonnis in kracht van gewijsde gaat. Ook in het model-mededelingsfor–
mulier zal hieraan aandacht worden besteed.

Naar aanleiding van artikel 2 is bij de pensioenuitvoerders de vraag
gerezen of ten aanzien van een recht op uitbetaling met betrekking tot
een ouderdomspensioen waarop de PSW van toepassing is eveneens de
PSW geldt en vervolgens of het de bedoeling is dat na conversie van een
pensioenaanspraak waarop bijvoorbeeld de Abp-wet van toepassing is,
een eigen recht op pensioen voor de vereveningsgerechtigde ontstaat
waarop de PSW van toepassing is.

De eerste vraag beantwoorden wij bevestigend, de tweede daaren–
tegen ontkennend. Artikel III, sub F, bepaalt dat na conversie de PSW
van overeenkomstige toepassing is op het geconverteerde recht op
pensioen. Ingevolge artikel 1, lid 6, van de PSW, waaruit volgt dat voor
het Abp-fonds de PSW niet geldt, is toepasselijkheid van de PSW hier
uitgesloten. De conclusie dat na conversie van een Abp-pensioenrecht
de PSW van toepassing wordt, is dus niet juist.

De pensioenuitvoerders stellen voor de tweede zin van het vierde lid
van artikel 2 zo te formuleren dat er voor het eindigen van het recht op
uitbetaling een schriftelijke mededeling vereist is van de echtgenoten aan
het uitvoeringsorgaan dat zij met elkaar zijn hertrouwd dan wel in geval
van scheiding van tafel en bed zich met elkaar hebben verzoend. De
tekst is in die zin aangepast.

De pensioenuitvoerders vragen zich af of de fictie dat het tijdstip van
scheiding moet worden beschouwd als beëindiging van het deelnemer–
schap van de vereveningsplichtige meebrengt dat verhogingen en/of
verlagingen van het pensioen die zouden zijn toegepast indien het
deelnemerschap per de scheidingsdatum werkelijk zou zijn beëindigd in
aanmerking moeten worden genomen bij de vaststelling van het
pensioen.

Wij wijzen er op dat de in artikel 3, eerste lid , onder b, neergelegde
fictie van beëindiging van het deelnemerschap op de datum van de
scheiding betrekking heeft op het bepalen van de hoogte van de te
verevenen pensioenaanspraken. In de memorie van toelichting (blz. 26)
is aangegeven dat door deze fictie wordt bewerkstelligd dat verhogingen
of verlagingen van het pensioen gelegen tussen het tijdstip van scheiding
en de ingangsdatum van de toepasselijke regeling in aanmerking moeten
worden genomen. Hiermee is bedoeld aan te geven dat in eindloonrege–
lingen het pensioendeel van de vereveningsgerechtigde in de regel wordt
aangepast aan verhogingen (of verlagingen) van de pensioengrondslag
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van de vereveningsplichtige die het gevolg zijn van een algemene
loonontwikkeling. Loonstijgingen na de scheiding in de sfeer van de
individuele carrière van de vereveningsplichtige in de vorm van perio–
dieken of een hogere inschaling blijven dus buiten beschouwing. In
middelloonregelingen worden de aanspraken van de vereveningsgerech–
tigde aangepast voor zover de opgebouwde aanspraken van de vereve–
ningsplichtige bijvoorbeeld overeenkomstig de ontwikkeling van de
welvaart of inflatie worden aangepast. Scheiding en verevening op
zichzelf hebben derhalve geen toepasselijkheid van de Wet gelijke
behandeling slapers en gepensioneerden tot gevolg, daarvoor moet de
vereveningsplichtige in werkelijkheid de status van gewezen deelnemer
hebben verkregen.

Voor de situatie in geval van conversie verwijzen wij naar onderdeel 4,
Mogelijkheid van conversie, van deze memorie. Verhogingen van
ingegane pensioenen worden op grond van het tweede lid van artikel 3 in
de verevening betrokken.

De pensioenuitvoerders pleiten ervoor dat de in het derde lid van
artikel 3 geregelde toetsing aan de grens van artikel 32, lid 4, van de
PSW ten tijde van de scheiding gebeurt en alleen het recht van uitbe–
taling betreft.

Wij kunnen ons hierin vinden en stellen voor de toetsing aan de
minimumhoogte vereist voor verevening te verleggen van de pensioen–
ingang naar het moment van scheiding en voorts dat het minimum wordt
toegepast alleen op het deel van de vereveningsgerechtigde. De voorge–
stelde wijziging beoogt een wanverhouding tussen uitvoeringskosten en
het aan de vereveningsgerechtigde uit te betalen pensioen te voorkomen.
Bij dergelijke geringe pensioenaanspraken is het creëren van een recht–
streeks vorderingsrecht met het oog op alle bijbehorende administratie
niet zinvol. Behalve het voortdurend gescheiden administreren, zou
toetsing op het moment van pensioeningang bovendien betekenen dat in
geval van een of meer wisselingen van werkgever door de verevenings–
plichtige gepaard gaand met waarde-overdracht naar de pensioenuit–
voerder van de nieuwe werkgever telkens extra administratieve hande–
lingen vereist zijn voor een gering pensioendeel. Indien vervolgens bij
pensioeningang het bedrag van f 360 (het in artikel 32, vierde lid, van de
PSW thans genoemde grensbedrag) niet zou worden bereikt en er
zodoende geen verevening plaatsvindt, zouden de uitvoeringskosten
bovendien niet eens kunnen worden verhaald op de gewezen echtge–
noten. Wel wordt ter uitsluiting van oneigenlijk gebruik voorgesteld in het
eerste lid van artikel 4 te bepalen dat in geen geval door het kiezen van
een ander percentage ten tijde van de scheiding een door de vereve–
ningsgerechtigde onbedoeld effect kan optreden dat er geen verevening
plaatsvindt.

De pensioenuitvoerders stellen voor het eerste lid van artikel 4 zo te
redigeren dat slechts een afwijking van de wijze van verdeling mogelijk
is.

Wij onderschrijven de aangevoerde overwegingen. De voorgestelde
wijziging wordt betrokken bij het voorstel de mogelijkheid te creëren om
de voorhuwelijkse jaren bij de verevening te betrekken. Nader overleg
met de pensioenuitvoerders heeft uitgewezen dat het bij de verevening
betrekken van voorhuwelijkse jaren in zijn algemeenheid de problemen
voor de pensioenuitvoerders lijkt te verkleinen. Wel wezen zij er op dat
niet in alle gevallen gegevens over ver in het verleden liggende deelne–
mingsjaren beschikbaar zijn. Dit kan worden ondervangen door het
verzoek tot het betrekken van voorhuwelijkse jaren door middel van het
voor te schrijven model-mededelingsformulier te laten geschieden.

De pensioenuitvoerders leggen de vraag voor of er nadere wetgeving
nodig is om te bereiken dat de gevolgen van het in mindering brengen
van de kosten van verevening fiscaal neutraal zijn.
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Naar aanleiding van deze vraag inzake de fiscale behandeling van de
kosten van verevening merken wij op dat ons is gebleken dat dit punt
nog nader overleg met de Staatssecretaris van Financiën vergt.

De pensioenuitvoerders vragen hoe het bepaalde in het eerste lid van
artikel 7 zich verhoudt tot de wet van 13 december 1990, houdende
vaststelling van een algemene regeling van beslag op loon, sociale uitke–
ringen en andere periodieke betalingen en merken op dat schijnschei–
dingen ertoe kunnen leiden dat crediteuren van de vereveningsplichtige
zich slechts in zeer beperkte mate kunnen verhalen op zijn ouderdoms–
pensioen.

Wij merken op dat het eerste lid van artikel 7 tot doel heeft te
voorkomen dat de vereveningsplichtige gedwongen is mee te betalen
aan de schulden van de tot verevening verplichte echtgenoot door te
beletten dat crediteuren van de vereveningsplichtige verhaal zoeken op
het deel ouderdomspensioen van de vereveningsgerechtigde. Het pensi–
oendeel van de vereveningsgerechtigde blijft buiten een beslag ten laste
van de vereveningsplichtige. Voor het antwoord op het tweede deel van
deze vraag verwijzen wij naar ons antwoord in deze memorie op de vraag
van de GPV-fractie over artikel 7.

De artikelsgewijze toelichting bij het derde lid van artikel 3 en de
voorgestelde tekst voor artikel 32 lid 4 PSW zijn de pensioenuitvoerders
niet geheel duidelijk. Aangezien het artikel is aarigepast, zoals hierboven
is uiteengezet, behoeft deze opmerking geen beantwoording meer.

Het uitgangspunt van de hierbedoelde aanpassing is dat een
uitbreiding van het afkoopregime dient te worden voorkomen. Voorts is
van betekenis dat in geval de vereveningsgerechtigde eerder overlijdt
dan de vereveningsplichtige het deel ouderdomspensioen van de vereve–
ningsgerechtigde weer toevalt aan de vereveningsplichtige. Van belang is
ook dat op grond van de voorgestelde wijziging van het derde lid van
artikel 3 wordt voorkomen dat tot verevening wordt overgegaan indien
het deel van de vereveningsgerechtigde op het tijdstip van scheiding
f 360 per jaar niet te boven gaat. Daarmee wordt de betekenis van de
voorgestelde tekst voor het vierde lid van artikel 32 PSW aanzienlijk
teruggebracht. Overigens geldt ten aanzien van afkoop op grond van het
vierde lid van artikel 32 van de PSW dat wat betreft de verevenings–
plichtige zijn totale pensioenaanspraken bij een bepaalde pensioenuit–
voerder moeten worden bezien, dus ook de eventuele opbouw voor of na
zijn huwelijk met de vereveningsgerechtigde.

III. Hoofdlijnen van de voorgestelde regeling

/. Reikwijdte

De leden van de fracties van het CDA, de PvdA en de WD en het lid
van de RPF-fractie wilden iets meer weten over de redenen die ertoe
hebben geleid dat buitenlandse pensioenen niet onder de voorgestelde
wettelijke regeling vallen, en over de consequenties van die uitsluiting.

De redenen hiervoor zijn dat de Nederlandse wetgever op buitenlandse
instellingen in beginsel geen verplichting kan leggen, zodat een recht–
streekse aanspraak jegens de uitkerende instelling, een van de centrale
onderdelen van het wetsvoorstel, niet kan worden gevestigd als deze zich
in het buitenland bevindt. Volgens de tekst van het ingediende
wetsvoorstel zou, indien in het desbetreffende geval Nederlands recht
van toepassing is, verevening moeten plaatsvinden op grond van het
arrest van de Hoge Raad van 27 november 1981. Op een vraag van de
leden van de PvdA-fractie of wij deze consequentie niet bezwaarlijk
achten antwoorden wij dat het bij nadere overweging inderdaad de
voorkeur verdient, deze gevallen, behalve voor wat de directe actie
betreft, in dezelfde situatie te brengen als de zich geheel binnen

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 893, nr. 5 14



Nederland afspelende gevallen. Daarmee wordt een gelijke behandeling
van gelijkwaardige gevallen zoveel mogelijk bevorderd. Ook in de zuiver
Nederlandse gevallen is het denkbaar dat de gewezen echtgenoot die
aanspraak kan maken op pensioenverevening geen gebruik maakt van
zijn recht om aan het uitvoeringsorgaan de mededeling te doen, bedoeld
in artikel 2 lid 2 van het wetsvoorstel. Doet hij of zij dat niet, dan ontstaat
ook geen rechtstreekse vordering op dat orgaan, maar heeft deze
gewezen echtgenoot ingevolge het zesde lid van dat artikel een recht op
uitbetaling jegens de andere echtgenoot. Een soortgelijk resultaat kan
worden geschapen voor de bedoelde buitenlandse gevallen. Wij menen
met mr. Bod (WPNR 1991, blz. 15) dat deze gelijkschakeling de voorkeur
verdient en wij hebben het wetsvoorstel bij nota van wijziging in die zin
aangepast. Het resultaat ervan is, dat ook in deze buitenlandse gevallen
de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing is, zij
het dat men slechts een claim heeft op de pensioengerechtigde. Dat
vloeit voort uit het nieuwe lid 7 van artikel 1 van het wetsvoorstel.

De leden van de D66-fractie zouden met betrekking tot de reikwijdte
nog nader willen worden geïnformeerd omtrent de internationaal privaat–
rechtelijke complicaties die zich zouden kunnen voordoen. Deze leden
willen wij verwijzen naar ons betoog te dier zake in de memorie van
toelichting aan het slot van de toelichting bij artikel II. Aldaar is ook
reeds ingegaan op de vraag van de leden van de GPV-fractie in hoeverre
in allerlei gevallen met internationale implicaties een beroep kan worden
gedaan op deze wet. In aanvulling daarop wijzen wij erop dat zowel de
toepasselijkheid van de onderhavige regeling, als ook, indien het geval
niet onder deze regeling valt gezien de in artikel 1 beperkte reikwijdte,
eventuele verrekening volgens de lijnen van het pensioenarrest, allereerst
afhankelijk zijn van de vraag of op de desbetreffende rechtsbetrekking
Nederlands recht van toepassing is. Te dien aanzien is onder meer van
belang dat het Haagse Verdrag van 14 maart 1978 betreffende het
toepasselijk recht op huwelijksvermogensregime op 1 april 1992 voor
Nederland in werking is getreden.

De leden van de PvdA-fractie stelden de vraag waarom met betrekking
tot het tijdstip van scheiding in geval van scheiding van tafel en bed niet
aangesloten is bij artikel 8a, eerste lid, van de PSW, in welk artikel met
betrekking tot het zogenaamde bijzonder nabestaandenpensioen wordt
uitgegaan van de echtscheidingsdatum respectievelijk de datum van
ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. Ook de leden
van de VVD-fractie stelden een dergelijke vraag en merkten daarbij nog
op dat bij scheiding van tafel en bed het huwelijk niet wordt beëindigd
en er nog geen eigen aanspraak op bijzonder weduwenpensioen
ontstaat. Hierboven is reeds ingegaan op de verhouding van de onder–
havige materie tot het huwelijksvermogensrecht en uiteengezet waarom
ervoor is gekozen de pensioenverevening te koppelen aan het moment
van scheiding en niet aan het moment van ontbinding van het huwelijk
na scheiding van tafel en bed. Hieraan zij nog toegevoegd dat volgens de
hoofdregel van het wetsvoorstel het nabestaandenpensioen buiten
beschouwing wordt gelaten en er alleen al om die reden geen aanleiding
is de verevening uit te stellen tot de ontbinding van het huwelijk. Indien
de echtgenoten binnen twee jaar na de scheiding van tafel en bed
zouden overeengekomen zijn van de in artikel 5 van het wetsvoorstel
bedoelde omzetting gebruik te maken zou, indien het uitvoeringsorgaan
daarmee instemt, de omzetting van de aan de vereveningsgerechtigde
toekomende aanspraken op ouderdomspensioen en weduwen– of
weduwnaarspensioen in een ouderdomspensioen op het leven van de
vereveningsgerechtigde per de datum van scheiding dienen plaats te
vinden. Indien toegestaan zou worden dat de omzetting wordt uitgesteld
tot een onbepaalde datum in de toekomst, waarop ontbinding van het
huwelijk zal plaatsvinden, wordt het risico gelopen dat de verevenings–
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plichtige intussen overlijdt, het ouderdomspensioen komt te vervallen en
het nabestaandenpensioen ingaat. Nadeel van omzetting per de datum
van scheiding van tafel en bed is dat daarna weer nabestaandenpensioen
wordt opgebouwd tot het tijdstip van ontbinding van het huwelijk. Niet
alleen op grond van artikel 8a van de Pensioen– en spaarfondsenwet gaat
de opbouw van nabestaandenpensioen door tot de ontbinding van het
huwelijk na scheiding van tafel en bed maar ook op grond van andere
pensioenwetten, zoals de Algemene burgerlijke pensioenwet.

Vanwege vorengenoemde complicaties stellen de ondergetekenden
alsnog voor de mogelijkheid tot omzetting in artikel 5 te beperken tot
echtscheiding. Een desbetreffende wijziging van artikel 5 is in de bijge–
voegde nota van wijziging opgenomen.

Bij de mogelijkheid tot het bij algemene maatregel van bestuur
aanmerken van uitkeringen ingevolge enigerlei regeling als pensioen in
de zin van de wet is - zulks in antwoord op een vraag van de leden van
de PvdA-fractie - gedacht aan een op grond van of krachtens een wette–
lijke bepaling in het leven te roepen pensioenregeling. Als voorbeeld is
hier te geven de pensioenregeling voor de werknemers in de sociale
werkvoorziening. De aanmerking is noodzakelijk daar bedoelde pensioen–
regeling niet valt onder het bepaalde in artikel 1, vierde lid, onderdeel a,
van het onderhavige wetsvoorstel. Zodra de nog noodzakelijke wettelijke
bepalingen met betrekking tot de uitvoering van die regeling tot stand
zijn gekomen zal de uitkering ingevolge de WSW-pensioenregeling bij
algemene maatregel van bestuur worden aangemerkt als pensioen in de
zin van de onderhavige wet. Het is de bedoeling de bevoegdheid tot
aanmerking slechts te gebruiken met betrekking tot een pensioenregeling
die past in de opsomming gegeven in genoemd vierde lid. Zie in dit
verband de toelichting op dat lid in de memorie van toelichting.

Het is de leden van de VVD-fractie niet duidelijk waarom eventuele
VUT-rechten niet binnen de verdeling dienen te vallen. Die leden vragen
of de VUT-rechten niet beschouwd kunnen worden als een vervroegd
pensioenrecht. Wij nemen aan dat hiermee bedoeld wordt het recht om
vervroegd met pensioen te gaan. In het algemeen deel van de memorie
van toelichting op pagina 9 is reeds uiteengezet dat op een
VUT-uitkering alleen recht bestaat indien betrokkene in dienst is van de
onderneming c.q. werkzaam is in een bedrijfstak op het moment van het
bereiken van de VUT-gerechtigde leeftijd. Bij CAO wordt telkens een
VUT-regeling voor de duur van de CAO overeengekomen. Dat is in de
regel een periode van twee jaar. Er is geen wettelijke bepaling die
kapitaaldekking voorschrijft indien er een VUT-regeling is getroffen in
een onderneming of een bedrijfstak of die veiligstelling voorschrijft
buiten de eigen onderneming in een fonds of bij een verzekeraar, zoals
de PSW voorschrijft ingeval een pensioentoezegging is gedaan. Dit
betekent dat er bij voortijdig vertrek voor de VUT-gerechtigde leeftijd
geen reserve behoeft te zijn gevormd. Betrokkene krijgt dan ook bij
voortijdig vertrek geen aanspraak op een VUT-uitkering mee. Het is in
verband hiermee ook niet mogelijk te spreken van tijdens huwelijk
opgebouwde VUT-aanspraken. Ten aanzien van een VUT-uitkering is
geen conversie mogelijk, daar er geen reserve behoeft te worden
gevormd. Het meest essentiële is echter dat een VUT-uitkering loon
vervangt tot de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt, terwijl bovendien
de opbouw van het pensioen nog doorgaat. Een VUT-uitkering bedraagt
meestal een bepaald percentage van het loon, dat evenmin verevend
wordt. Een VUT-recht kan dus niet beschouwd worden als een vervroegd
pensioenrecht.

De leden van de fracties van het CDA en de VVD en het lid van de
RPF-fractie stelden voorts vragen in verband met het feit dat ook
lijfrenten buiten de pensioenverevening vallen. Indien een zelfstandige
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een voorziening treft voor zijn oudedag en voor het geval hij komt te
overlijden ten gunste van zijn partner, kan hij onder meer particulier een
lijfrenteverzekering sluiten. De waarde van die lijfrenteverzekering is een
vermogensbestanddeel, dat thans reeds in aanmerking wordt genomen
bij de boedelscheiding na echtscheiding en scheiding van tafel en bed.

2. Rechtstreekse vordering op het uitvoeringsorgaan

Het verheugt ons dat algemeen werd ingestemd met de rechtstreekse
vordering op het uitvoeringsorgaan welke het wetsvoorstel aan de tot
verevening gerechtigde echtgenoot geeft. De leden van de fractie van
het CDA beoordeelden de mededelingsplicht binnen twee jaar als
redelijk. De leden van de fracties van de PvdA, de VVD, D66 en het RPF
hadden biijkens de door hen gestelde vragen hier twijfels over.

Wij zijn van mening dat de voorgestelde termijn voldoende ruim is.
Indien de verhouding tussen de echtgenoten zodanig is dat binnen twee
jaar de melding niet wordt gedaan, omdat de ene echtgenoot (en de
rechtshulpverleners) niet goed op de hoogte zijn van eventuele pensioen–
aanspraken, is dat, hoezeer te betreuren, een probleem in de sfeer van
de echtgenoten dat niet aan de pensioeninstanties moet kunnen worden
tegengeworpen. Het belang van die instanties die tijdig de nodige
administratieve verrichtingen moeten uitvoeren, moet hier ook goed in
het oog worden gehouden. Van de zijde van die organen is te kennen
gegeven dat men sterk hecht aan het vasthouden aan de voorgestelde
termijn en dat een verlenging van die termijn tot grote administratieve
problemen zou leiden.

De leden van de fractie van het CDA vroegen of de meldingsplicht een
verandering beoogt teweeg te brengen ten opzichte van de huidige
regels die gelden voor het ontstaan van het pensioenrecht. Thans moet
namelijk de pensioengerechtigde iedere verandering in burgerlijke staat
melden voor het ontstaan van het pensioenrecht, zo meenden deze
leden. Met de onderhavige meldingsplicht wordt geen verandering
beoogd als door de leden van de CDA-fractie bedoeld. Het wetsvoorstel
voorziet niet in een pensioenrecht, maar in een rechtstreeks recht op
uitbetaling van het te verevenen deel van het pensioen. Wel zijn de door
hen en door het lid van de RPF-fractie gestelde vragen voor ons
aanleiding een wijziging voor te stellen in de tekst van artikel 2, tweede
lid, in die zin dat een model-mededelingsformulier wordt voorge–
schreven. Hierin zal onder andere tot uitdrukking komen dat de
mededeling van de scheiding wordt gedaan met het oog op de daaraan
door de voorgestelde vereveningswet te verbinden gevolgen.

De leden van de CDA-fractie vroegen zich af of de verdiencapaciteit
niet in de verevening diende te worden verdisconteerd. Hierop zal hierna
onder 3, Keuze tussen alternatieve verrekeningsmethoden, worden
ingegaan.

De leden van de CDA-fractie vroegen op welke wijze rekening wordt
gehouden met de AOW inbouw/franchise indien deze aan veranderingen
onderhevig is bijvoorbeeld vanwege een nieuw huwelijk. In artikel 3,
eerste lid, onderdeel c, is de fictie opgenomen dat er van wordt
uitgegaan dat de tot verevening verplichte echtgenoot vanaf pensioen–
ingang gehuwd is. Daarmee wordt bereikt dat verhogingen van ouder–
domspensioenen ter compensatie van het verschil tussen het
AOW-ongehuwdenpensioen en het AOW-gehuwdenpensioen niet in de
verevening worden betrokken. Het recht op deze verhoging is namelijk
gekoppeld aan de burgerlijke staat van de tot verevening verplichte
echtgenoot.
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De leden van de PvdA-fractie vroegen of het uitvoeringsorgaan, na
afloop van de termijn van twee jaar, kan weigeren de noodzakelijke
berekeningen voor het vereveningsrecht jegens de (ex)echtgenoot uit te
voeren. In dat geval is er geen wettelijke taak voor het uitvoeringsorgaan,
het is dus een kwestie van bereidheid tot dienstverlening of het orgaan al
dan niet de eventueel nodige berekeningen uitvoert. Ook thans worden
dergelijke berekeningen al verricht door uitvoeringsorganen.

Tevens vroegen de genoemde leden de regering te reageren op de
suggestie om het rechtstreeks vorderingsrecht ook na verloop van de
twee-jaars termijn mogelijk te maken. Ook de leden van de fractie van
D66 wensten enige flexibiliteit met betrekking tot deze termijn. In
antwoord hierop verwijzen wij naar het in het vorenstaande gestelde over
die termijn. Gezien ook een suggestie in die richting van de leden van de
fractie van D66 zijn wij van mening dat er geen bezwaar tegen is indien
een uitvoeringsorgaan onder omstandigheden een rechtstreeks vorde–
ringsrecht aanvaardt ondanks een termijnoverschrijding. In de wet zelf
behoeft dat niet te worden geregeld. Wij verwijzen voorts naar hetgeen
hierna in deze memorie onder 7, Aanvullend recht, is uiteengezet in
verband met de artikelen 2, 4 en 5 met betrekking tot de mogelijkheid
terug te komen op een eenmaal gemaakte vereveningskeuze.

De leden van de VVD– en CDA-fractie informeerden naar de situatie
dat de vereveningsplichtige van werkkring verandert en de waarde van
zijn pensioenopbouw overdraagt aan de pensioenuitvoerder van zijn
nieuwe werkgever.

In geval van waarde-overdracht na scheiding gaat het deel ouderdoms–
pensioen van de tot verevening gerechtigde gewezen echtgenoot mee
over naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever van de
vereveningsplichtige en verkrijgt de vereveningsgerechtigde een recht–
streeks vorderingsrecht op die pensioenuitvoerder. Daartoe hoeft de
vereveningsgerechtigde geen verzoek te doen.

Het vierde lid van artikel 7 voorziet in de mogelijkheid tot nadere regel–
geving met betrekking tot waarde-overdracht van ouderdomspensioenen
in geval van verevening. Een en ander heeft zowel betrekking op de
situatie waarin scheiding gevolgd wordt door waarde-overdracht als de
situatie waarin waarde-overdracht voor scheiding plaatsvindt. Hierbij zal
moeten worden gewaarborgd dat de aanspraak van de vereveningsge–
rechtigde gelijkwaardig blijft.

3. Keuze tussen alternatieve verrekeningsmethoden

De leden van de CDA-fractie constateerden dat voor-huwelijkse pensi–
oenopbouw buiten beschouwing blijft, ook in geval van een iangdurige
samenlevingssituatie en vroegen naar de achterliggende redenering. Wij
verwijzen naar het algemeen gedeelte van deze memorie, waar reeds is
ingegaan op de problematiek rond niet-huwelijkse samenlevingsvormen.

De bevoordeling van degene die aanspraak heeft op nabestaandenpen–
sioen, waarin de leden van de fractie van de PvdA nader inzicht willen
krijgen, bestaat hierin, dat, in de gekozen methode van «verevening», bij
de vaststelling van de hoogte van het uit te betalen deel van het
pensioen de aanspraak op nabestaandenpensioen geen rol speelt en dit
laatste pensioen door overlijden van de tot verevening verplichte
«normaal» tot uitkering komt. (Wij verwijzen naar de desbetreffende
cijfervoorbeelden in de bijlage.)

Diverse fracties, geïnspireerd door een artikel van Dierx en Kraam–
winkel in NJB 1991, p.247-256, gingen in op een mogelijke verrekening
van de tijdens het huwelijk door de vereveningsgerechtigde verloren en
door de vereveningsplichtige verkregen verdiencapaciteit. De leden van
de CDA-fractie vroegen zich af waarom alleen verhogingen (bijvoorbeeld
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door indexatie) of verlagingen van het pensioen bij de verevening in
aanmerking worden genomen en mutaties als gevolg van carrièrestij–
gingen na de scheiding buiten beschouwing blijven. De leden van de
VVD-fractie zagen in de afgenomen verdiencapaciteit van de vereve–
ningsgerechtigde en de toegenomen verdiencapaciteit van de vereve–
ningsplichtige aanleiding om niet tot de voorgestelde pensioenver–
evening over te gaan maar tot verdeling van de pensioenrechten op basis
van een percentage van het uiteindeüjk pensioen, gerelateerd aan de
duur van het huwelijk, de zogenaamde percentagemethode. Ook de
leden van de fractie van D66 voelden veel voor deze laatste methode en
vroegen de regering om haar oordeel hierover.

Dierx en Kraamwinkel zijn van mening dat de door hen voorgestelde
percentagemethode billijker is dan de in het wetsvoorstel beschreven
methode, omdat de vereveningsgerechtigde hierdoor meedeelt in de
mede door toedoen van de vereveningsgerechtigde gestegen verdienca–
paciteit, vertaald in salarisstijgingen, van de vereveningsplichtige. Deze
methode is echter niet zo billijk als zij wordt voorgesteld. Wij zetten
vraagtekens bij de premisse dat in alle gevallen waarin de verevenings–
gerechtigde door de tijdens het huwelijk gehanteerde taakverdeling
verdiencapaciteit heeft verloren, de vereveningsplichtige mede daardoor
verdiencapaciteit heeft gewonnen. Dit hoeft geenszins altijd het geval te
zijn en hangt sterk af van de omstandigheden van het geval.

De procentuele methode kan bijvoorbeeld bij een korte huwelijkspe–
riode aan het begin van de loopbaan tot onevenredige uitkomsten leiden.
Overbedeling van de gewezen echtgenoot ontstaat dan omdat de
waardestijging van de pensioenrechten als gevolg van carrière-ontwikke–
lingen na de scheiding ook ten goede komt aan de gewezen echtgenoot.
Dit kan bijvoorbeeld ten koste gaan van een nieuwe echtgenote die op
haar beurt bijdraagt aan de ontwikkeling van de verdiencapaciteit van de
vereveningsplichtige. Rechterlijke toepassing van een hardheidsclausule
op het moment van echtscheiding biedt geen soelaas, omdat op dat
moment nog niet duidelijk is hoe in de na-huwelijkse situatie de
verhouding in verdiencapaciteit tussen de gewezen echtgenoten zal
komen te liggen.

De percentagemethode oogt weliswaar relatief eenvoudig, maar toch
kunnen er allerlei complicaties zijn. De percentagemethode gaat uit van
de veronderstelling dat vanaf de scheidingsdatum nog onafgebroken
pensioen wordt opgebouwd tot de pensioendatum. In situaties waarin dit
feitelijk niet het geval is, doen zich onbillijkheden voor. Omstandigheden
die na de scheiding plaats vinden zoals werkloosheid of arbeidsonge–
schiktheid van de vereveningsplichtige dienen verdisconteerd te worden.
Ook wisselingen in werktijd zijn hier niet zonder betekenis. In geval de
vereveningsplichtige gedurende zijn loopbaan in verschillende pensioen–
regelingen heeft deelgenomen, dient er per pensioenregeling een
percentage te worden bepaald. Dit houdt in dat het vereveningsper–
centage eerst op de pensioendatum kan worden vastgesteld. Bij de
percentagemethode zouden ook alle toekomstige pensioenuitvoerders
met de scheiding te maken krijgen en de vereiste gegevens moeten
administreren.

Voorts maakt de percentagemethode conversie eerst mogelijk op de
pensioendatum, omdat dan pas het eindresultaat bekend is. Vervolgens
rijst de vraag hoe met de percentagemethode waarde-overdracht na
conversie uitgevoerd kan worden.

Ten slotte is het uitgangspunt van de percentagemethode niet te
verenigen met het beleid gericht op toenemende economische zelfstan–
digheid van vrouwen via betaalde arbeid. Deze methode van pensioen–
verevening gaat er immers van uit dat de vrouw zelfs na de scheiding
nog afhankelijk blijft van de eventuele groei van de verdiencapaciteit van
de gewezen echtgenoot.
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De leden van de SGP-fractie vroegen waarom de niet-verevening van
het nabestaandenpensioen niet beperkt blijft tot dat deel van het
nabestaandenpensioen dat tijdens huwelijk werd opgebouwd.
Toekenning aan de nabestaande aspirant-weduwe/weduwnaar van het
volledige op de scheidingsdatum opgebouwde nabestaandenpensioen
kwam hen willekeurig en niet consequent voor. Bovendien achtten zij de
gevolgen voor een eventuele echte nabestaande weduwe/weduwnaar
niet redelijk. De reden hiervan is dat nabestaandenpensioen niet voor
verevening in aanmerking komt, ook niet het deel van het nabestaanden–
pensioen dat berekend is over de voorhuwelijkse jaren. De hoofdregel
van het onderhavige wetsvoorstel namelijk, delen van het tijdens huwelijk
tot de scheiding opgebouwd pensioen op het tijdstip dat dit pensioen tot
uitkering komt, zodat de vereveningsplichtige en de vereveningsgerech–
tigde ieder de helft daarvan uitbetaald krijgen is niet te verwezenlijken
ten aanzien van nabestaandenpensioen. Een dergelijk pensioen komt juist
tot uitkering ingeval de vereveningsplichtige overlijdt. Het is in wezen
bestemd voor uitkering aan een persoon. Gelet op een en ander achten
ondergetekenden de gevolgen van het buiten beschouwing laten van het
gehele nabestaandenpensioen bij de toepassing van het wetsvoorstel en
de berekeningswijze van het bijzonder nabestaandenpensioen niet
onredelijk ten opzichte van een eventuele volgende echte weduwe/
weduwnaar.

De leden van de PvdA-fractie vroegen of in artikel 3 niet ook moet
worden opgenomen de wijze van berekening indien de pensioendeel–
neming reeds tijdens het huwelijk wordt beëindigd. Wij wijzen erop dat
beëindiging van de deelneming tijdens het huwelijk geen verschil maakt
voor de berekening van het te verevenen pensioen.

De leden van de PvdA-fractie vroegen de regering in te gaan op de
relatie tussen flexibilisering van pensioenaanspraken en pensioenver–
evening. Hierop komen wij terug onder VII, Artikelen, artikel 2.

De leden van de GPV-fractie waren niet overtuigd van de juistheid van
de keuze voor verrekeningsmethode b, waarbij het nabestaandenpen–
sioen geheel buiten beschouwing blijft. Hiervoor wordt geen principiële
motivering gegeven, aldus deze leden. Hoofdzakelijk wordt gewezen op
graduele verschillen en praktische voordelen. Toch kunnen beide
methoden tot sterk verschillende resultaten leiden. Er wordt derhalve
gevraagd om een beoordeling ten principale of het nabestaandenpen–
sioen al dan niet in de verevening behoort te worden betrokken. Hierbij is
denkbaar zo stelden deze leden dat hetzelfde criterium wordt aange–
houden als ten aanzien van het ouderdomspensioen, namelijk voor zover
het werd opgebouwd tijdens huwelijk, zulks in tegenstelling tot de
mening van de leden van de SGP-fractie.

Hierop wordt het volgende opgemerkt. Methode a, de alternatieve
methode in het voorontwerp, hield in berekening van de contante waarde
van zowel het ouderdomspensioen als van het nabestaandenpensioen.
Aan de vereveningsgerechtigde zou toekomen de helft van het verschil
van de contante waarde van het ouderdomspensioen en dat van het
nabestaandenpensioen. Aan de hand van actuariële berekeningsfactoren
zou berekend moeten worden welk deel van het ouderdomspensioen aan
die gerechtigde zou toekomen. Dat is een zeer ingewikkelde methode
met een noodzakelijke mitigering daar de uitkomst onder bepaalde
omstandigheden negatief kon zijn. Vanwege deze gecompliceerde
berekeningsmethode, die aanleiding zou kunnen zijn tot procedures, is
gekozen voor de eenvoudiger methode van deling van tijdens het
huwelijk tot de scheiding opgebouwd pensioen. Indien de deelnemer of
gewezen deelnemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kan ingeval
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de gescheiden echtgenoot in leven is het ouderdomspensioen gedeeld
worden en een bepaald deel daarvan uitgekeerd worden aan die
gescheiden echtgenoot, de vereveningsgerechtigde. Het nabestaanden–
pensioen is echter altijd bestemd voor een persoon en wordt eerst uitge–
keerd zodra de ander op wiens leven het verzekerd is komt te overlijden.
Deling van nabestaandenpensioen met het oog op toekenning van een
deel aan de vereveningsplichtige is dus principieel onmogelijk. Het
beperken van het nabestaandenpensioen tot het pensioen opgebouwd
tijdens huwelijk tot de scheiding verandert aan die onmogelijkheid niets.
De consequentie van de keuze voor pensioendeling was het buiten
beschouwing laten van het nabestaandenpensioen.

De leden van de GPV-fractie vroegen zich af of in het kader van de
verevening een beroep op de open normen van Boek 6 B.W., de
redelijkheid en billijkheid, denkbaar is. Wij verwijzen naar hetgeen wij in
het algemeen gedeelte van deze memorie over een mogelijke hardheids–
clausule hebben opgemerkt.

4. Mogelijkheid van conversie

De leden van de CDA-fractie beoordeelden de mogelijkheid tot
conversie in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen als zeer
positief. Hoewel zij konden instemmen met het vereiste dat het uitvoe–
ringsorgaan daarmee moet instemmen, voelden zij wel de noodzaak tot
een nadere aanduiding in de wet(sgeschiedenis) van de mogelijke weige–
ringsgronden. Hiervoor zouden toch alleen zeer zwaarwegende omstan–
digheden moeten kunnen worden aangevoerd, zo stelden zij. Gaarne
zagen zij van de zijde van de bewindslieden een nadere aanduiding van
mogelijke weigeringsgronden. Ook de leden van de fracties van de PvdA
en het GPV vroegen hiernaar.

Wij hebben begrip voor de behoefte van de leden van de genoemde
fracties aan grotere duidelijkheid in deze kwestie. Wij zijn evenwel van
mening dat het de voorkeur verdient om in eerste instantie aan de
uitvoeringsorganen over te laten een beleidslijn in deze te ontwikkelen.
Met de «standaard»-verevening van het wetsvoorstel wordt al aan
belanghebbenden een beduidende verbetering van hun situatie geboden,
hetgeen een taakverzwaring van de uitvoeringsorganen met zich brengt.
Bij conversie is er naast de taakverzwaring een met actuariële elementen
samenhangend (nieuw) risico voor de pensioeninstanties. Temeer is het
daarom in beginsel niet onredelijk het aan het door die instanties te
voeren beleid over te laten of al dan niet met conversie zal worden
ingestemd. Dit neemt niet weg dat het te ontwikkelen beleid en de
uitvoering daarvan toetsbaar zullen zijn aan redelijkheid en billijkheid en
daarmee corresponderende beginselen van behoorlijk bestuur.

De leden van de PvdA-fractie waardeerden uit het oogpunt van het
streven naar economische zelfstandigheid voor ieder individu de
mogelijkheid tot conversie in het wetsvoorstel, daar conversie alle
banden tussen de ex-echtgenoten verbreekt en onafhankelijk is van de
leeftijd en levensduur van de man. Die leden vonden echter de onder–
bouwing in de memorie van toelichting dat er sprake is van een
omzetting van een verzekering op het leven van de tot verevening
verplichte echtgenoot naar een verzekering op het leven van de tot
verevening gerechtigde echtgenoot onvoldoende en stelden daarbij de
vraag of het niet zo is dat het weduwenpensioen dat mede bij de
conversie wordt betrokken reeds een verzekering op het leven van de
vereveningsgerechtigde is.

Naar aanleiding van deze vraag van de leden van de PvdA-fractie en
van vragen van de leden van de fracties van D66, Groen Links, de WD,
het GPV en de RPF volgt andermaal een uiteenzetting van de werking van
de conversie met de voor– en nadelen.
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Indien de echtgenoten overeenkomen dat de hoofdregel van het
wetsvoorstel buiten toepassing blijft en het betrokken uitvoeringsorgaan
instemt met conversie, vinden de volgende handelingen plaats. Bepaald
wordt wat de reservewaarde is van de helft van het tijdens het huwelijk
opgebouwde ouderdomspensioen van de vereveningsplichtige. Daarna
wordt de reservewaarde bepaald van het bijzonder weduwen– of weduw–
naarspensioen waarop de vereveningsgerechtigde recht heeft ingeval de
vereveningsplichtige zou komen te overlijden. Hierbij wordt opgemerkt,
zulks als antwoord op de vraag van de leden van de PvdA-fractie, dat het
bijzonder weduwen– of weduwnaarspensioen, zoals geregeld in artikel 8a
van de PSW, wordt verzekerd op het leven van de deelnemer, ingaat
wanneer deze overlijdt en voorts aan zijn ex-echtgenoot wordt uitgekeerd
tot diens overlijden. Na de bepaling van de beide reservewaarden
worden deze samengevoegd en dient te worden berekend welk ouder–
domspensioen met die reservewaarden tezamen kan worden verzekerd
op het leven van de vereveningsgerechtigde. Dat pensioen gaat in op
diens pensioengerechtigde leeftijd ingevolge de pensioenregeling
waaraan de vereveningsplichtige tijdens het huwelijk deelnam. Hiermede
is het bijzonder nabestaandenpensioen vervallen. Daar deze omzetting
definitief is kan in geval van vooroverlijden van de vereveningsgerech–
tigde het omgezette deel van het ouderdomspensioen van de vereve–
ningsplichtige niet meer herleven. Hij is dus een deel van zijn ouder–
domspensioen voorgoed kwijt.

Voordelen van conversie zijn:
- de band tussen de echtgenoten is definitief verbroken;
- de vereveningsgerechtigde kent exact de datum van ingang van

haar/zijn eigen ouderdomspensioen en is in geval van flexibilisering van
de pensioenregeling niet afhankelijk van een keuze voor vervroegde of
verlate ingang van het pensioen van de vereveningsplichtige;

- reserve-overdracht naar het uitvoeringsorgaan van de pensioenre–
geling waaraan de vereveningsgerechtigde deelneemt is mogelijk met
eventuele indexatie van het pensioen krachtens die regeling; eventuele
affinanciering van het deel van het ouderdomspensioen is dan niet
mogelijk.

Nadelen van conversie zijn:
- de vereveningsplichtige is definitief een deel van zijn ouderdoms–

pensioen kwijt; dit kan niet meer herleven bij vooroverlijden van zijn
ex-echtgenoot;

- bij reserve-overdracht op verzoek van de vereveningsplichtige na
diens voortijdig vertrek ten aanzien van zijn deel van het ouderdomspen–
sioen na conversie levert een carrièreverhoging minder pensioen op dan
zonder conversie.

Thans krijgt het uitvoeringsorgaan na een scheiding de ex-echtgenoot
van de deelnemer of gewezen deelnemer met een eigen aanspraak op
bijzonder weduwen– of weduwnaarspensioen in administratie. Dat
weduwenpensioen gaat in bij overlijden van die deelnemer of gewezen
deelnemer en wordt levenslang uitgekeerd. Ingeval van conversie krijgt
het uitvoeringsorgaan diezelfde ex-echtgenoot in administratie maar dan
met ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen gaat in bij in leven zijn
op de reglementaire pensioendatum voor die persoon en wordt ook
levenslang uitgekeerd. Daar de levensverwachting van mannen korter is
dan die van vrouwen zal, ingeval de deelnemer een man is en conversie
plaats vindt, het ouderdomspensioen voor zijn ex-echtgenote, uitgaande
van gelijke leeftijd, naar verwachting langer uitgekeerd worden dan het
ouderdomspensioen voor de deelnemer. Bij de berekening van de hoogte
van het pensioen van de vereveningsgerechtigde wordt daarmee
rekening gehouden. Op grond van actuariële factoren zal een langere
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uitkeringsduur tot een lager pensioen leiden. Dit risico komt echter onder
meer in de plaats van het risico, ingeval geen conversie zou plaats
vinden, van een bijzonder weduwenpensioen dat eveneens levenslang
uitgekeerd moet worden ingeval de deelnemer overlijdt. Is de
ex-echtgenote jonger dan de deelnemer dan versterkt het bedoelde
effect.

De vraag van de leden van de fractie van D66 of het recht op
conversie in alle gevallen dient te vervallen indien niet binnen twee jaar
na het tijdstip van de scheiding de daartoe bestemde akte aan het
uitvoeringsorgaan is overgelegd, wordt bevestigend beantwoord. Twee
jaar wordt voldoende geacht om tot de keuze van conversie te komen en
de nodige maatregelen daartoe tijdig te treffen. Een langere periode
geeft onzekerheid voor partijen en het uitvoeringsorgaan.

De leden van de Groen Links-fractie vroegen of ingeval van conversie
aan de ex-echtgenoot een voorwaardelijke uitkering kan worden
toegekend na de echtscheiding. Een voorwaardelijke uitkering in die zin
dat het geconverteerde deel van het ouderdomspensioen naar de vereve–
ningsplichtige terugkeert bij overlijden van de vereveningsgerechtigde is
na conversie niet meer mogelijk daar met de levensverwachting van de
vereveningsgerechtigde reeds rekening is gehouden bij het bepalen van
de hoogte van diens ouderdomspensioen. Zij hebben uitdrukkelijk
gekozen voor die consequenties.

Naar aanleiding van de bij de leden van de GPV-fractie gerezen twijfel
of in de praktijk conversie de voorkeur van echtgenoten zou krijgen
merken wij op dat ons inziens de definitieve verbreking van de band
tussen echtgenoten een voordeel is. De kans dat een vereveningsgerech–
tigde - meestal een vrouw die statistisch gezien langer leeft dan een man
- overlijdt en het deel van het aan die persoon uit te keren ouderdoms–
pensioen terugkeert is minder groot. Ingeval van conversie is die
mogelijkheid uitgesloten. In die zin ioopt de deelnemer een financieel
risico.

Wat betreft de verhouding van de mogelijkheid tot conversie tot de
Wet van 23 augustus 1991 tot wijziging van de Pensioen– en spaarfond–
senwet (geiijke behandeling van slapers en gepensioneerden) Stb. 1991,
445, wordt het volgende opgemerkt. Conversie is een wijze van
reserve-overdracht, zoals is geregeld in artikel 32a, eerste lid, van de
PSW en in artikel 16, tweede lid, van de Regelen verzekeringsovereen–
komsten Pensioen– en spaarfondsenwet. Het aan de vereveningsgerech–
tigde toekomende deel van het ouderdomspensioen en het bijzonder
weduwen– of weduwnaarspensioen worden met instemming van
betrokkene afgekocht en de afkoopsom (de reservewaarden van dat deel
van het ouderdomspensioen en dat bijzonder pensioen tezamen) wordt
aangewend voor de inkoop van een ouderdomspensioen op het leven van
de vereveningsgerechtigde bij hetzelfde pensioenfonds, dezelfde verze–
keraar of een andere instelling waarop de Verzekeringskamer toezicht
houdt. Dat laatste zal het geval zijn in de situatie dat betrokkene zelf
elders reeds pensioen opbouwde en inkoop aldaar in de betreffende
pensioenregeling mogelijk is. In geval van reserve-overdracht en ook
ingeval van conversie heeft betrokkene niet het recht op gelijke behan–
deling wat betreft het verlenen van toeslagen daar betrokkene niet is te
beschouwen als gewezen deelnemer, die de deelneming aan de pensi–
oenregeling beëindigde.

Naar aanleiding van een vraag van de Vereniging van Bedrijfspensioen–
fondsen, de Nederlandse Vereniging van Levensverzekeraars en de
Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen in hun brief van 10 april
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1991 aan de vaste Commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer der
Staten-Generaal bij artikel 5 van het wetsvoorstel of de vereveningsge–
rechtigde moet worden aangemerkt als «deelnemer» of als «overige
belanghebbende» daar diens status na conversie niet duidelijk is, wordt
opgemerkt, dat evenals de gescheiden echtgenoot met een eigen
aanspraak op een bijzonder weduwen– of weduwnaarspensioen
ingevolge artikel 8a van de PSW in die wet als overige belanghebbende
wordt aangemerkt, dat ook het geval zal zijn met de vereveningsgerech–
tigde.

In genoemde brief wordt voorts de vraag gesteld hoe het bepaalde in
artikel 5 van het wetsvoorstel zich verhoudt tot artikel 3 van de
beschikking d.d. 16 juli 1987, houdende aanwijzing van gevallen waarin
afkoop van pensioen of een aanspraak op pensioen mogelijk is (Stcrt.
1987, 143), in welk artikel geen vormvereiste wordt gesteld. Het
gestelde in artikel 5 van het wetsvoorstel zal zodra dat kracht van wet
heeft verkregen gelden als de bijzondere regeling die voorgaat boven de
genoemde algemene regeling krachtens de PSW. Artikel 3 is in de
beschikking opgenomen vooruitlopend op een wettelijke regeling inzake
pensioenverevening.

De leden van de PvdA-fractie vroegen om cijfervoorbeelden ter verge–
lijking van de verrekenmethoden gehanteerd door de Hoge Raad in het
pensioenarrest en verevening volgens het wetsvoorstel en conversie. Wij
verwijzen voor deze cijfervoorbeelden met toelichting naar voorbeeld 2
van de bijlage. Naar aanleiding van de opmerking van de pensioenuit–
voerders in genoemde brief dat tegelijkertijd met de mededeling van de
scheiding het verzoek tot conversie moet worden gedaan, merken wij op
dat via het model-mededelingsformulier daaraan kan en zal worden
voldaan. Tenslotte merken wij op dat - in tegenstelling tot hun veronder–
stelling in dezelfde brief - nader overleg met de pensioenuitvoerders
heeft uitgewezen dat bij eindloonregelingen conversie geen ingewik–
kelder administratie vergt, gegeven het feit dat de pensioenuitvoerders
na conversie en vervolgens waarde-overdracht hun administratie zo
mogen inrichten dat een carrièreverhoging de vereveningsplichtige ten
aanzien van zijn deel ouderdomspensioen minder backservice oplevert
dan in geval van waarde-overdracht zonder conversie.

5. Verhouding tot het huwelijksvermogensrecht

In het algemeen gedeelte van deze memorie is reeds ingegaan op de
samenhang tussen dit wetsvoorstel en de voorstellen inzake de limitering
van alimentatie. Ook is daar ingegaan op de verhouding tussen de door
het onderhavige wetsvoorstel bestreken materie en het huwelijksvermo–
gensrecht. Voorts is hierboven onder II, 2, aandacht besteed aan de
zogenaamde verdiencapaciteit en percentagemethode. De problemen
rond niet-huwelijkse samenlevingsvormen zijn ter sprake gekomen in het
algemeen gedeelte.

6. Relevant rechtsfeit

De leden van de WD–, de SGP– en de RPF-fractie stelden vragen in
verband met afwijking van de voorgestelde regeling bij akte. Wij
verwijzen voor een beantwoording van deze vragen naar het algemeen
gedeelte van de memorie.

De leden van de GPV-fractie stelden voorts een vraag van overgangs–
recht in verband met de koude uitsluiting van iedere gemeenschap van
goederen. Hierop is reeds in het algemeen gedeelte ingegaan en zal in
verband met artikel 11 nader worden teruggekomen.
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7. Aanvullend recht

De voorgestelde regeling van pensioenverevening is van regelend
recht. Partijen kunnen de toepasselijkheid van de regeling uitsluiten (art.
2). De jurisprudentiële regeling van pensioenverevening is dan van
toepassing, tenzij partijen ook die hebben uitgesloten, omdat zij bijvoor–
beeld in de sfeer van overdracht van vermogensbestanddelen een
regeling hebben getroffen. Partijen kunnen ook binnen het in het
wetsvoorstel gegeven wettelijk kader de wijze en mate van pensioenver–
evening invullen op de door hen gewenste wijze (artt. 4 en 5). Partijen
hebben derhalve een keuzemogelijkheid. Bij de leden van de PvdA– en de
SGP-fractie is de vraag gerezen of op een in dit verband gemaakte keuze
kan worden teruggekomen, met andere woorden of zo'n keuze onherroe–
pelijk is.

Indien partijen de toepasselijkheid van de wettelijke regeling hebben
uitgesloten (art. 2, eerste lid) en in overeenstemming daarmee geen
mededeling van de scheiding aan het uitvoeringsorgaan hebben gedaan,
ontstaat niet van rechtswege een recht op verevening jegens het uitvoe–
ringsorgaan. Verevening is dan geheel afhankelijk van de door partijen
gesloten overeenkomst. Indien partijen vóór de scheiding of binnen de
meldingsperiode genoemd in artikel 2 alsnog wensen te kiezen voor de
toepasselijkheid van de wettelijke regeling, kunnen zij dat doen, mits zij
de vormvoorschriften in acht nemen. De wettelijke regeling zal dan
toepassing vinden. Na het verstrijken van de in artikel 2 genoemde
meldingsperiode kan niet meer van rechtswege een vordering op het
uitvoeringsorgaan ontstaan. Partijen kunnen dan niet meer tot toepasse–
lijkheid van de wettelijke regeling besluiten. Wel kunnen zij met
instemming van het uitvoeringsorgaan contractueel proberen de in de
wet neergelegde verevening zoveel mogelijk te benaderen.

Partijen kunnen, zoals gezegd, er ook voor kiezen om binnen het
wettelijk vereveningsstramien een op hen toegesneden oplossing te
kiezen. Artikel 4, eerste lid, biedt daartoe diverse mogelijkheden. Partijen
kunnen overeenkomen dat in plaats van de helft van het ouderdomspen–
sioen een ander vast percentage wordt uitbetaald. Ook kunnen partijen
ten aanzien van de periode waarover verevend moet worden een afwij–
kende regeling treffen; zij kunnen hijvoorbeeld overeenkomen ook het
pensioen opgebouwd in de voorhuwelijkse jaren te verevenen. Bij nota
van wijziging is artikel 4, eerste lid, in die zin aangepast. In deze gevallen
is het uitvoeringsorgaan pas aan de overeenkomst gebonden na
ontvangst van een afschrift van de overeenkomst binnen de door artikel
4, tweede lid voorgeschreven meldingstermijn. Indien partijen binnen
deze meldingstermijn op hun overeenkomst wensen terug te komen, is
dit mogelijk op de door artikel 4 voorgeschreven wijze. Het uitvoerings–
orgaan is uiteraard eerst aan de nieuwe overeenkomst gebonden na
tijdige ontvangst van een afschrift daarvan. Na ommekomst van de
meldingstermijn ligt de zaak anders. Indien partijen dan nog op hun
overeenkomst terug wensen te komen, is zulks alleen mogelijk met
medewerking van het uitvoeringsorgaan.

Artikel 5 biedt partijen binnen het wettelijk vereveningskader een nog
verdergaande mogelijkheid, te weten dat de vereveningsgerechtigde, in
plaats van een recht op uitbetaling en aanspraak op nabestaandenpen–
sioen, een eigen recht op pensioen verkrijgt. Voor de in artikel 5
bedoelde conversie is altijd instemming van het uitvoeringsorgaan
vereist, dat eerst gebonden is bij tijdige melding. Is eenmaal voor
conversie gekozen, dan kunnen partijen daar in beginsel niet meer op
terugkomen. Het risico is definitief omgezet. Wij verwijzen naar hetgeen
hierover hiervoor in deze memorie is opgemerkt. Hebben partijen
aanvankelijk voor een andere regeling gekozen, dan kunnen zij met
instemming van het uitvoeringsorgaan nog wel, voor of na het verstrijken
van de meldingstermijn, alsnog kiezen voor conversie.
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De vraag van de fractieleden van Groen Links betreffende de voorlich–
tingsplicht van notarissen en advocaten is in het begin van het algemeen
gedeelte van deze memorie reeds beantwoord.

IV. Bevoegde rechter

De vraag van de leden van de fractie van het CDA, in verband met de
door het Abp naar voren gebrachte kwestie van de bezwaar– en beroep–
schriftprocedure, of het de bedoeling is dat die procedure onverkort van
toepassing is op de in het kader van de pensioenverevening door het
Abp genomen besluiten, beantwoorden wij als volgt.

In het verlengde van één van de intenties van het wetsvoorstel,
namelijk om het pensioenprobleem bij echtscheiding neer te leggen daar
waar de pensioendeskundigheid aanwezig is, ligt het voor de hand ook
specifieke bestaande bezwaarprocedures op pensioengebied te benutten
en, voor zover het gaat om te verevenen overheidspensioenen, dat de in
die zaken bevoegde rechter kan worden ingeschakeld. Ontvankelijkheids–
kwesties zullen door de betrokken organen en de geadieerde rechter
moeten worden beoordeeld.

V. Fiscale gevolgen

De leden van de fractie van het CDA vragen naar de werking van de
regeling met betrekking tot de overhevelingstoeslag zoals die in 1991
invoering heeft gevonden. Wij nemen aan dat zij doelen op de regeling
zoals die geldt vanaf de invoering van de Oortvoorstellen op 1 januari
1990. Naar aanleiding hiervan merken wij het volgende op.

In Hoofdstuk V van de memorie van toelichting is aangegeven dat in
een aantal casusposities betaling van pensioentermijnen bij de tot
verevening verplichte echtgenoot kan leiden tot aftrekbaarheid in de
inkomstenbelasting als persoonlijke verplichting. Het is denkbaar dat de
tot verevening verplichte echtgenoot in verband hiermee een loonbelas–
tingbeschikking aanvraagt. Een loonbelastingbeschikking heeft evenwel
geen invloed op de door de werkgever verschuldigde overhevelings–
toeslag (art. 1, vierde lid, van de Wet overhevelingstoeslag opslag–
premies, Stb. 1989, 128).

Met betrekking tot het aan de beide echtgenoten te betalen ouder–
domspensioen behoeft door het pensioenfonds geen overhevelings–
toeslag te worden betaald. Voor zover het gaat om pensioentermijnen
welke opkomen vóór het bereiken van de 65-jarige leeftijd, steunt zulks
op het Besluit van 11 december 1989 (Stb. 573). Op deze pensioenen
was in de vóór-Oortse situatie de zogenaamde roze tabel van toepassing.
Destijds is uitdrukkelijk beslist dat bij de betaling van pensioenen,
waarop de roze tabel van toepassing was, geen verplichting tot betaling
van een overhevelingstoeslag zou worden gecreëerd. (zie ook brief van
de Staatssecretaris van SZW d.d. 5 juni 1985, Kamerstukken II,
1988/89, 20855, nr. 29).

Voor zover het gaat om pensioentermijnen welke opkomen op of na
het bereiken van de 65-jarige leeftijd behoeft evenmin overhevelings–
toeslag te worden betaald. Zulks vloeit voort uit het feit dat de overheve–
lingstoeslag een compensatie is voor de in de vóór-Oortse situatie
verschuldigde opslagpremies. Over pensioenen betaald aan boven
65-jarigen behoefden in de vóór-Oortse situatie geen opslagpremies te
worden betaald.

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat met betrekking tot de
overhevelingstoeslag geen bijzondere gevolgen aan het wetsvoorstel zijn
verbonden.
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De tweede vraag betreft de verschuldigdheid van de wettelijk verschul–
digde ziekenfondspremie. Voor een vereveningsgerechtigde die zelf de
leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt is het ontvangen van een pensi–
oenuitkering niet van invloed op diens positie ten opzichte van de ziekte–
kostenverzekering. Pensioenuitkeringen vallen niet onder de toetsing aan
de loongrens voor de verzekeringsplicht voor de ziekenfondsverzekering.
Evenmin is premie over het pensioen verschuldigd. Voor een vereve–
ningsgerechtigde die 65 jaar of ouder is, is het ontvangen van een pensi–
oenuitkering evenmin van invloed op diens positie ten opzichte van de
ziektekostenverzekering. Bepalend voor de vraag of een persoon van 65
jaar of ouder ziekenfondsverzekerd is, is de situatie direct vóór het
bereiken van de 65-jarige leeftijd. lemand die direct vóór het bereiken
van de 65-jarige leeftijd verplicht ziekenfondsverzekerd was blijft dat ook
daarna. Voor de premiebetaling van een ziekenfondsverzekerde vereve–
ningsgerechtigde van 65 jaar of ouder is, is het ontvangen van een
pensioenuitkering wel van betekenis. Over pensioenuitkeringen is voor
een dergelijke verzekerde wél ziekenfondspremie verschuldigd. In het
algemeen zal inhouding plaatsvinden.

VI. Uitvoerings–, deregulerings– en emancipatie-aspecten

Tegen de achtergrond van de aan het wetsvoorstel verbonden uitvoe–
ringsaspecten vroegen de leden van de fractie van het CDA om een
indicatie van de geschatte aantallen per jaar en de geraamde kosten per
geval. Op basis van bekende aantallen in de jaren 1985 tot en met 1990
aanhangig gemaakte echtscheidingszaken kan het aantal echtschei–
dingen dat per jaar in beginsel onder de werking van de voorgestelde
wet zal vallen op 30 000 worden geschat. De kosten per geval zullen per
uitvoeringsorgaan kunnen verschillen, afhankelijk van het systeem van de
pensioenregeling, aantallen te verevenen pensioenen, eventuele investe–
ringen in administratieve voorzieningen, personeelskosten en dergelijke.

De leden van de VVD-fractie waren van mening dat nu reeds moet
worden vastgelegd welke kosten door de pensioenuitvoerders mogen
worden doorberekend aan de scheidenden. Voorts vroegen zij zich af
waarom die kosten doorberekend moeten worden.

Wij merken op dat in het tweede lid van artikel 6 is voorzien in de
mogelijkheid tot nadere regelgeving inzake de kosten van de verevening.
Overleg met de pensioenuitvoerders heeft uitgewezen dat zij ervan
uitgaan dat het eerste lid van artikel 6 hen een bevoegdheid geeft, die zij
naar verwachting niet zo kunnen aanwenden dat alle feitelijke kosten van
verevening in rekening worden gebracht. Een deel van de kosten zal altijd
ten laste van de solidariteit, dus de overige deelnemers, moeten worden
gebracht. Juist het gegeven dat het stellen van een maximum aan de
door te berekenen kosten zou inhouden dat in zekere zin de overige
deelnemers moeten bijdragen aan de verevening, maakt ons vooralsnog
terughoudend met betrekking tot het stellen van nadere regels. Een
rechtvaardiging voor het doorberekenen van kosten is gelegen in het feit
dat deze voortvloeien uit ontwikkelingen en besluiten in de privésfeer die
niet dienen te worden afgewenteld op de solidariteit van het fonds.

VII. Artikelen

Artikel 1

De leden van de SGP-fractie vroegen of de in het zevende lid van
artikel 1 bedoelde algemene maatregel van bestuur zich ook kan
uitstrekken tot allerlei stamrecht– of lijfrente-overeenkomsten.

Dit is niet wel denkbaar, omdat dit geen uitkeringen zijn «ingevolge
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enigerlei regeling», maar slechts ingevolge een privaatrechtelijke
overeenkomst. Zoals wij hiervoor reeds betoogden achten wij toepasse–
lijkheid van de onderhavige regeling op dergelijke overeenkomsten niet
wenselijk en niet nodig.

De vragen van de GPV-fractie over scheiding van tafel en bed en
buitenlands recht zijn in het algemeen gedeelte van deze memorie reeds
besproken.

Deze leden hadden de indruk dat de woorden «een pensioenregeling
op grond van» in het vierde lid sub a overbodig waren. Ook de pensioen–
uitvoerders menen dat deze woorden kunnen vervallen. Wij merken op
dat hier geen beperking wordt beoogd of bewerkstelligd. Ook in geval
een werkgever een pensioentoezegging aan een individuele werknemer
doet, wordt aangenomen dat er sprake is van een pensioenregeling.

Artikel 2

De eerste volzin van het derde lid van artikel 2 luidt dat de uitbetaling
geschiedt onder de voorwaarden en met ingang van de datum vermeld in
de toepasselijke regeling of, indien het tijdstip van scheiding na die
datum ligt, met ingang van het tijdstip van scheiding. Dit is de voorge–
stelde hoofdregel. De tweede volzin schrijft echter voor dat, in afwijking
van de hoofdregel, de uitbetaling niet later kan geschieden dan met
ingang van het tijdstip waarop de tot verevening verplichte de 65-jarige
leeftijd heeft bereikt. Hierdoor lijkt het zo te kunnen zijn dat het recht op
verevening eerder ingaat dan het recht op pensioen, stelden de leden
van de fractie van het CDA vast. Het zal duidelijk zijn dat het uit praktisch
oogpunt bezwaarlijk is een recht op uitbetaling toe te kennen met een
ingangsdatum voor de datum waarop het pensioen van de tot verevening
verplichte echtgenoot kan ingaan, aldus deze leden. Ook de leden van de
fractie van de VVD en die van de fractie van het GPV lieten zich in die zin
kritisch uit over de onderhavige bepalingen.

Waarom, zo vroegen de leden van de WD-fractie, wordt niet als
datum van ingang aangehouden de datum waarop de uitbetaling aan de
pensioengerechtigde aanvangt?

Met de uitzondering op de hoofdregel, zoals neergelegd in de tweede
volzin van het derde lid van artikel 2, is beoogd aan de tot verevening
gerechtigde zekerheid te geven omtrent het tijdstip van aanvang van het
recht op uitbetaling, met het oog op de mogelijkheid van een - wellicht
bewust - uitstellen van de pensioendatum door de tot verevening
verplichte. Mede naar aanleiding van de door de genoemde leden
gemaakte opmerkingen en gestelde vragen zijn wij nader van mening dat
die mogelijkheid te uitzonderlijk is en om die reden het belang om
daartegen een voorziening te treffen niet opweegt tegen de complicaties
die door zo'n voorziening worden veroorzaakt. Bij nota van wijziging
wordt daarom voorgesteld de onderhavige uitzondering op de hoofdregel
te schrappen. Dit betekent dus in het door de leden van de CDA-fractie
gegeven voorbeeld van een ambtenaar die onder Abp-regeling valt dat
het tijdstip van ingang van het recht op uitbetaling hetzelfde is als het
tijdstip van ingang van het pensioen, dat is de datum van ingang van het
ontslag. Met betrekking tot een rechterlijke ambtenaar waarvoor de
ontslagdatum na de 65-jarige leeftijd kan liggen, geldt hetzelfde.

De leden van de VVD-fractie stelden in het kader van de kwestie van
de datum van ingang van het recht op uitbetaling het streven naar flexi–
bilisering van de pensioengerechtigde leeftijd aan de orde. Elders in het
voorlopig verslag, onder III, Hoofdlijnen van de voorgestelde regeling, 3,
Keuze tussen alternatieve verrekeningsmethoden, vroegen de leden van
de fractie van de PvdA de regering in te gaan op de relatie tussen flexibi–
lisering van pensioenaanspraken en pensioenverevening. Zou de regering
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in willen gaan op de wijze van verevening ingeval van vervroeging van de
ingangsdatum van pensionering. Met name wat betreft een latere
ingangsdatum vroegen zij of er sprake is van verevening daar waar nog
geen recht op pensioen ontstaat, en of in dergelijke gevallen dan een
ontslagfictie wordt gehanteerd.

Zoals hiervoor reeds aangegeven kiezen wij bij nadere overweging voor
een systeem waarin het tijdstip van ingang van het recht op uitbetaling
steeds gelijk is aan de ingangsdatum van een te verevenen pensioen. Wij
zijn van mening dat dit ook zal dienen te gelden in geval van flexibele
pensionering. Wij onderkennen dat bij flexibele pensionering de
koppeling van het recht op uitbetaling aan de datum waarop het ouder–
domspensioen van de vereveningsplichtige ingaat, bezwaarlijk kan zijn
voor de vereveningsgerechtigde. Deze kan dan met een vroegere of
latere pensioeningang worden geconfronteerd en dientengevolge met
een lagere respectievelijk hogere uitkering. Onzes inziens vormt dit geen
aanleiding om het tijdstip van ingang van het recht op uitbetaling in
voorkomende gevallen te laten afwijken van de ingangsdatum van het te
verevenen pensioen. Uiteraard zal er in geval van vervroeging dan wel
uitstel van pensionering sprake kunnen zijn van verlaging respectievelijk
verhoging van het pensioen. Dit dient vervolgens door te werken in het
aan de vereveningsgerechtigde uit te betalen bedrag. Bij nota van
wijziging wordt voorgesteld deze doorwerking in artikel 8 te regelen.

Voor een antwoord op de vraag van de leden van de Groen Links–
fractie of de termijn van twee jaar voor aanmelding voor pensioenver–
evening bij een pensioenfonds niet wat krap is, verwijzen wij naar het in
deze memorie van antwoord daarover door ons gestelde, onder 2, Recht–
streekse vordering op uitvoeringsorgaan. Daarheen zij ook verwezen,
voor een antwoord op de door de leden van de SGP-fractie gestelde
vraag over het maken van berekeningen door een uitvoeringsorgaan. De
leden van de PvdA-fractie stelden een gelijke vraag. De vraag van de
leden van de SGP-fractie of kosten van vereveningswerkzaamheden in
rekening kunnen worden gebracht ofschoon geen aanspraak jegens het
uitvoeringsorgaan is ontstaan beantwoorden wij aldus dat dat althans
niet zal kunnen op grond van de voorgestelde wet. Die laat alleen het in
rekening brengen van kosten van verevening toe.

Voor een reactie op de opmerkingen en vragen van de GPV-fractie
over de mededeling van een echtscheiding verwijzen wij naar ons
antwoord op de desbetreffende opmerkingen en vragen van de
CDA-fractie, onder II, Ontvangen adviezen. De suggestie van deze leden
met betrekking tot de eerste zin van het vierde lid van artikel 2 volgen
wij. Dit standpunt sluit aan bij onze opvatting dat in begmsel het recht op
uitbetaling geschiedt onder de voorwaarden van de toepasselijke
regeling. Bij nota van wijziging wordt voorgesteld de bedoelde zin aldus
te wijzigen.

Artikel 4

De leden van de GPV-fractie vroegen of ook sprake is van een vast
bedrag als daarop de verhogingen of verlagingen als bedoeld in het
tweede lid van artikel 3 worden toegepast.

Naar aanleiding van de uitvoeringstechnische bezwaren van de pensi–
oenuitvoerders tegen de vaste-bedrag-optie weergegeven elders in deze
memorie wordt in bij nota van wijziging voorgesteld de vaste-bedrag–
optie te laten vervallen. Deze bezwaren betreffen de onderhavige vraag.

Met het voorstel de tweede zin van het eerste lid van artikel 4 te
schrappen, is de vraag van de leden van de GPV-fractie komen te
vervallen.
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Artikel 7

De leden van de GPV-fractie vroegen of de in artikel 7 voorgestelde
vrijwaring van beslag, inhouding en korting van het voor de andere
echtgenoot bestemde gedeelte van het pensioen er niet toe zal leiden
dat echtscheidingen of scheidingen van tafel en bed zullen plaatsvinden
teneinde pensioenrechten (gedeeltelijk) te vrijwaren van beslag enz. Wij
delen die vrees niet. Een echtscheiding of scheiding van tafel en bed is
altijd nog een ingrijpende en ook vrij kostbare aangelegenheid in
verhouding tot het eventuele doel, een gedeelte van het pensioen voor
beslag enz. vrij te stellen. Het effect dat het desbetreffende gedeelte van
het pensioen niet meer vatbaar zal zijn voor beslag enz. is waarschijnlijk
in feite ook niet iets nieuws in vergelijking met de thans reeds bestaande
situatie. Ook nu zal het zo zijn dat wanneer partijen ter uitvoering van
een verplichting tot verrekening van pensioenrechten na scheiding
overeenkomen dat het pensioen, naarmate dit tot uitkering komt, volgens
een bepaalde sleutel zal worden gedeeld, beslag op het aan de andere
echtgenoot toe te kennen gedeelte terzake van schulden van de tot
uitkering verplichte partner, indien al mogelijk, aan restricties onder–
worpen is. Het gaat hier om periodieke betalingen waaraan ingevolge
artikel 475b Rv. een beslagvrije voet is verbonden. Zijn de partners
gescheiden en leven zij apart, dan geldt die beslagvrije voet voor ieder
van hen afzonderlijk. Het feit dat over de implicaties voor beslag enz.
thans geen volstrekte duidelijkheid bestaat, is volgens ons ook juist een
van de redenen dat een voorziening als in artikel 7, eerste lid, wenselijk
is.

Artikel 7 7

De leden van de fracties van het CDA, de PvdA, D66 en de SGP
hadden bezwaar tegen de onder dit artikel voorgestelde overgangsbe–
paling, krachtens welke bij een scheiding na de inwerkingtreding van de
regeling vervat in het wetsvoorstel, terwijl voordien reeds huwelijkse
voorwaarden waren gemaakt, verevening plaatsvindt tenzij de aard van
het huwelijksgoederenstelsel zich daartegen verzet, en dit laatste weer
tenzij partijen op geldige wijze anders zijn overeengekomen. De
bezwaren van deze leden spitsen zich vooral toe op het feit dat voor deze
groep van gevallen met name bij koude uitsluiting in beginsel geen
pensioenverevening zal plaatsvinden. De leden van de PvdA-fractie en
van de fractie van D66 wezen in dat verband op een suggestie van de
Nederlandse Orde van Advocaten om de zaak om te draaien in die zin,
dat voor de bewuste groep van gevallen verevening steeds zal plaats–
vinden, tenzij anders is overeengekomen. Zij vroegen ons, op die
suggestie te willen reageren.

Met betrekking tot de hier bedoelde gevallen (huwelijkse voorwaarden
met koude uitsluiting van voor de inwerkingtreding, scheiding na de
inwerkingtreding van de bij dit wetsvoorstel voorgestelde regeling) dient
aan de voorgestelde regeling naar onze mening bij voorkeur eerbiedi–
gende werking te worden toegekend. De partijwil moet hier naar onze
mening zoveel mogelijk worden gerespecteerd. Sommige van de aan het
woord zijnde leden wezen er weliswaar op dat ten aanzien van de
reikwijdte van het pensioenarrest van 1981, en met name ten aanzien
van de vraag of die ook gevallen van koude uitsluiting omvatte,
onzekerheid bestond, maar de heersende opvatting in de literatuur is
sinds 1981 steeds geweest dat koude uitsluiting impliceert dat geen
pensioenverrekening plaatsvindt. Het arrest van de Hoge Raad van 5
oktober 1990, NJ 1991, 576, waarbij in die zin werd beslist, kon dan ook
niet als een grote verrassing worden beschouwd. Partijen, die naar men
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mag aannemen werden en worden voorgelicht door hun raadslieden c.q.
door de notaris, dienden al vanaf 1981 met die consequentie ernstig
rekening te houden. Men mag er dan ook van uitgaan dat in de gevallen
waarin sinds 1981 huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt met koude
uitsluiting, de consequentie dat geen pensioenverevening plaatsvindt een
welbewuste keus is geweest. Aan alle onzekerheid is in ieder geval een
einde gekomen door het al genoemde arrest van 5 oktober 1990, NJ
576.

Deze redenering gaat uiteraard niet op voor de gevallen waarin de
huwelijkse voorwaarden al van voor 27 november 1981 dateren, omdat
toen niemand nog redelijkerwijs rekening kon of behoorde te houden met
de mogelijkheid dat de Hoge Raad op die datum om zou gaan. Maar juist
om die reden ligt eerbiedigende werking van partij-afspraken hier nog
meer voor de hand. De regelingen die destijds, al zo lang geleden, zijn
getroffen, zijn praktisch meestal niet meer terug te draaien. Ingrijpen in
contracten die al twaalf of meer jaren geleden zijn gesloten leidt tot niet
te voorziene, vanuit het gezichtspunt van de rechtszekerheid
ongewenste, consequenties. Veelal zijn juist ook vanwege de pensioen–
implicaties zoals die voor 1981 bestonden, al andere voorzieningen
getroffen. Bovendien kan, zoals elders in deze memorie uitvoeriger wordt
betoogd, de rechter ook zonder een uitdrukkelijke wettelijke opening
altijd besluiten in bijzondere gevallen op grond van de redelijkheid en de
billijkheid tot een andere oplossing te komen dan die waartoe de tekst
van de wet leidt. Tenslotte zij opgemerkt dat ingevolge het wetsvoorstel
nr. 22 170 (Novelle van het limiteringsontwerp) aan de limitering van
alimentatie, indien het desbetreffende wetsvoorstel tot wet zal worden
verheven, in beginsel geen terugwerkende kracht zal toekomen, tenzij het
gaat om gevallen waarin op het tijdstip van inwerkingtreding al twintig
jaar of nog langer alimentatie is betaald. In dat geval wordt de uitkering
ingetrokken tenzij dat van zo ingrijpende aard zou zijn dat beëindiging
van de alimentatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
van de tot de uitkering gerechtigde kan worden gevergd. Wij achten het
ongewenst om, in de lijn van het voorstel van de Nederlandse Orde van
Advocaten, voor het geval dat voor de inwerkingtreding van de wet
huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt, de wettelijke fictie te creëren dat
met koude uitsluiting geen uitsluiting van pensioenverrekening is beoogd.
Daarmee zou de werkelijkheid te veel geweld worden aangedaan c.q.
zouden contracten worden opengebroken ondanks het feit dat hun
gevolgen in feite niet meer terug te draaien zijn. Wij menen dus dat
artikel 11 in zijn huidige formulering moet worden gehandhaafd.

Op de vraag van de leden van de PvdA-fractie over de relatie tussen
limitering van de alimentatieduur en pensioenverevening is reeds
ingegaan in het algemeen gedeelte van deze memorie van antwoord.

Het is ons niet duidelijk waarop de leden van de Groen Links-fractie
doelen wanneer zij melding maken van het feit dat sinds het pensioen–
arrest door de rechter op inmiddels veranderde wetsvoorstellen is geanti–
cipeerd, hetgeen mensen ter zake van pensioenverrekening heeft
gedupeerd.

Artikel 12

De leden van de fracties van het CDA, de WD, Groen Links en het lid
van de RPF-fractie hadden moeite met het feit dat het wetsvoorstel geen
soelaas biedt in de gevallen waarin de scheiding al voor 27 november
1981 plaatsvond.

Hiervoor geldt veel van hetgeen wij hierboven over artikel 11
opmerkten in gelijke mate. Wij verwijzen naar ons betoog op die plaats
en voegen daar nog het volgende aan toe. Wij hebben de rechtsze–
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kerheid genoemd als een ernstig obstakel voor het toekennen van terug–
werkende kracht over een tijdspanne van ten minste twaalf jaren. Ook in
de gevallen waarin de scheiding voor de datum van het pensioenarrest
plaatsvond zijn bij die scheiding veelal regelingen getroffen waarin,
impliciet of expliciet, rekening is gehouden met het feit dat, volgens de
toen geldende opvattingen, het pensioenrecht zelf niet voor verdeling in
aanmerking kwam. Ik moge wijzen op het reeds toen en nog steeds
bestaande artikel 153, eerste lid, Boek 1 BW met betrekking tot het
zogenaamde pensioenverweer, inhoudende dat een vordering tot
echtscheiding niet kan worden toegewezen als door de scheiding een
bestaand vooruitzicht op uitkeringen aan de andere echtgenoot teloor
zou gaan. Deze bepaling dwong ook voor 1981 de echtelieden in veel
gevallen, ter zake een regeling te treffen. Ook buiten dat geval zijn
destijds veelal regelingen getroffen of situaties ontstaan of in stand
gelaten die niet meer zijn terug te draaien. Indien alimentatie werd en
eventueel nog wordt betaald, zal in een aantal gevallen de hoogte
daarvan beïnvloed zijn geweest en nog worden door het feit dat de tot
alimentatie verplichte gewezen echtgenoot een ouderdomspensioen
geniet en de ander niet of in mindere mate. Deze omstandigheid is
immers van directe invloed op de draagkracht.

Maar de rechtszekerheid is niet het enige obstakel. Een obstakel is
eveneens het feit dat na zo lange tijd de noodzakelijke gegevens voor de
berekeningen die op grond van dit wetsvoorstel moeten worden verricht,
veelal niet meer voorhanden zijn. Actuariële berekeningen, die nodig zijn
om vast te stellen op welke bedragen men recht heeft, kunnen slechts
met grote moeite plaatsvinden met betrekking tot een situatie die zo ver
in het verleden ligt. Vooral om die reden is in artikel 2 van het
wetsvoorste! een termijn van 2 jaar na de scheiding opgenomen, waarna
men tegen de uitkerende instantie geen vordering meer kan instellen.
Deze termijn van twee jaar was riaar de opvatting van actuariële deskun–
digen al aan de lange kant. Dit moge duidelijk maken dat dan een terug–
werkende kracht van aanmerkelijk meer jaren al helemaal niet in
aanmerking komt.

Een soelaas dat wij hierboven al noemden en dat als alternatief ook
door de leden van de CDA-fractie werd genoemd, was en blijft de
uitkering voor levensonderhoud. Ingevolge genoemde novelle zal, naar
zich thans laat aanzien, aan het limiteringsontwerp in beginsel geen
terugwerkende kracht worden toegekend. Ook voor de scheidingen van
voor 1981 blijft dan dus het thans bestaande alimentatierecht van
toepassing en kan met de afwezigheid van een aanspraak op een
gedeelte van het ouderdomspensioen rekening worden gehouden.
Tevens is in wetsvoorstel 22 170 het recht op A.O.W.-pensioen of
andere pensioenaanspraak als definitieve limiteringsgrens van de alimen–
tatieduur geschrapt.

Ook bestaat in deze gevallen na een scheiding het bijzonder weduwen–
pensioen krachtens artikel 8a van de Pensioen– en Spaarfondsenwet.
Men kan dus niet zeggen dat in deze gevallen de gewezen echtgenoot
die zelf geen pensioen heeft opgebouwd, tussen wal en schip valt, zoals
de leden van de Groen Links-fractie stellen. Hiermee is tevens gerea–
geerd op de - retorische? - vraag van de leden van de WD-fractie of de
rechtszekerheid van de pensioengerechtigde een groter goed is dan de
rechtsgelijkheid van de wederpartij. Wij hopen ook aan de leden van
deze fractie duidelijk te hebben gemaakt dat een zo grote terugwerkende
kracht enerzijds afstuit op obstakels zowel van technische als van princi–
piële aard, en anderzijds niet in al deze oude gevallen, afhankelijk van
individuele omstandigheden, gerechtvaardigd zou zijn.
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Artikel II

De leden van de SGP-fractie vroegen wat het gevolg is van een
bepaling in een akte van huwelijkse voorwaarden die de betrokken pensi–
oenrechten wèl tot de gemeenschap rekent. Wij veronderstellen dat met
een dergelijke bepaling beoogd wordt de wettelijke regeling van pensi–
oenverevening buiten toepassing te laten. Zulks moet uitdrukkelijk
worden overeengekomen. Wij verwijzen naar het bij nota van wijziging
verduidelijkte artikel 2 van het wetsvoorstel en het bij nota van wijziging
voorgestelde artikel 155 Boek 1 BW. Dit kan niet worden bewerkstelligd
op de indirekte wijze als door deze leden wordt gesuggereerd. Evenmin
kan op die wijze de jurisprudentie van de Hoge Raad van toepassing
worden verklaard.

De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales

De Minister van Defensie,
A. L ter Beek

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld
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BIJLAGE Cijfervoorbeelden pensioendeling bij echtscheiding

Door de PvdA-fractie is gevraagd naar cijfervoorbeelden die inzicht
geven in de verschillen in pensioendeling tussen het oude systeem,
volgens het arrest Boon/van Loon, het systeem zoals dat voorligt in het
wetsontwerp en de conversiemethode. Ook de gevolgen voor het
nabestaandenpensioen van de echte en bijzondere weduwe zouden
daarin tot uiting moeten komen. Hieronder worden twee voorbeelden
uitgewerkt. Het eerste voorbeeld biedt inzicht in de uitkomsten van de
diverse verdelingsmethoden bij verschillende scheidingsleeftijden.
Tevens biedt dit voorbeeld inzicht in de gevolgen voor het nabestaanden–
pensioen ' Het tweede voorbeeld biedt inzicht in de uitkomsten van de
diverse verdelingsmethoden bij verschillende leeftijdsverschillen tussen
man en vrouw.

In de voorbeelden is methode A verrekening volgens het arrest
Boon/van Loon. Van methode A worden twee varianten gepresenteerd.
De eerste variant is de verrekening van de contante waarde bij de
boedelscheidmg Het resultaat is een eenmalig uit te keren dan wel
anderszins te verrekenen bedrag. Terwille van de vergelijkbaarheid met
de andere alternatieven is tevens een variant gepresenteerd waarbij een
deel van het ouderdomspensioen van de man wordt uitbetaald aan de
vrouw op het moment dat de man de pensioengerechtigde leeftijd
bereikt. Methode B is pensioenverevening volgens het wetsvoorstel en
methode C is conversie volgens het wetsvoorstel. In de voorbeelden is
ervan uitgegaan dat de man op 65-jarige leeftijd met pensioen gaat.

Voorbeeld 1

In dit cijfervoorbeeld wordt uitgegaan van een alleenverdiener die op
35-jarige leeftijd trouwt met een twee jaar jongere vrouw. De man bouwt
pensioen op vanaf 25-jarige leeftijd. Hij begint op 25-jarige leeftijd met
een salaris van f 40 000. Op zijn 65ste heeft hij een salarisniveau van
f 60 000 bereikt. De franchise is op f 30 000 gezet. Er is geabstraheerd
van algemene loonstijgingen en prijsstijgingen. De pensioenregeling is
een 70% eindloonregeling. Het nabestaandenpensioen bedraagt 70% van
het ouderdomspensioen.

Tabel 1. Te verrekenen contante waarde (C.W.) c.q. (pensioen)uitkering ex-echtgenote bij verschillende verdelingsmethoden
(C.W. in guldens, (pensioen)uitkering in guldens per jaar)

leeftijd rtian
bij scheiding

salaris man bij scheiding opgebouwd
ouderdomspensioen

methode A methode B methode C

C.W. pensioen(uitkermg) vrouw

40
45
50
55
60
65
70
75

53000
57000
60000
60000
60000
60000

6038
9450

13 125
15750
18375
21 000
21 000
21 000

3732
7842

15008
25521
43479
75283
56994
42464

1 462
2487
3810
5095
6626
8345
7875
7592

1 006
2363
3938
5250
6563
7875
7875
7875

3715
6199
8705

10257
11 538
12631
11 254
11 689

1 Dit voorbeeld is gebaseerd op het
voorbeeld dat door de PvdA-fractie
gevraagd wordt (blz. 14 voorlopig verslag).
Om de effecten van de verschillende
methoden duidelijk te maken is het
voorbeeld iets aangepast en is de schei–
dmgsleeftijd variabel (en dus de duur van
het huwelijk).

Uit tabel 1 blijkt dat, wanneer gekeken wordt naar de bedragen die de
vrouw krijgt op het moment dat de man 65 wordt, de resultaten van
verrekening volgens Boon/van Loon en de vereveningsmethode van het
wetsontwerp elkaar niet veel ontlopen bij de gegeven veronderstellingen.
Verrekening volgens Boon/van Loon heeft voor de ex-echtgenote het
voordeel dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd in de voorhuwe–
lijkse jaren wordt meegerekend. Het nadeel van deze methode voor de
ex-echtgenote is dat de waarde van het nabestaandenpensioen wordt
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verrekend. De waarde van het nabestaandenpensioen wordt volgens
deze methode toegerekend aan de vrouw en wordt afgetrokken van de
waarde van het ouderdomspensioen. Het resterende verschil wordt
verdeeld. Bij verevening volgens het wetsvoorstel blijft (de waarde van)
het nabestaandenpensioen buiten beschouwing. De ex-echtgenote krijgt
de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen.
Bij beide methoden behoudt de vrouw het recht op bijzonder nabestaan–
denpensioen.

Uit de tabel blijkt verder dat, wanneer bij verrekening volgens
Boon/van Loon een bedrag ineens wordt verrekend bij de boedel–
scheiding, dat bedrag sterk oploopt met de leeftijd van het echtpaar. Dit
komt doordat de periode waarover rente kan worden getrokken van de
opgebouwde waarde steeds korter wordt en de kans dat pensioen moet
worden uitgekeerd steeds groter wordt. Na het 65ste jaar daalt het
bedrag weer doordat dan de te verwachten uitkeringstermijn steeds
korter wordt.

De conversiemethode leidt tot een hoger ouderdomspensioen voor de
vrouw. De waarde van het nabestaandenpensioen plus het te verrekenen
deel van het ouderdomspensioen (volgens alternatief B) worden volgens
deze methode omgezet in een zelfstandig recht op ouderdomspensioen
wanneer de vrouw 65 wordt. De vrouw verliest bij deze methode evenwel
het recht op bijzonder nabestaandenpensioen.

Bij verrekening volgens methode A van de contante waarde bij de
boedelscheiding behoudt de man zijn volledige ouderdomspensioen.

Bij verrekening volgens de tweede variant van methode A (verrekening
van een deel van het pensioen vanaf de pensioendatum van de man) en
bij verdeling volgens methode B krijgt de man het ouderdomspensioen
dat hij op zijn 65ste heeft opgebouwd (f 21 000) uitgekeerd, minus het
bedrag dat naar de ex-echtgenote gaat, behalve wanneer de vrouw is
overleden. In het laatste geval ontvangt de man zijn volledige ouder–
domspensioen.

Bij verrekening volgens de conversiemethode houdt de man hetzelfde
bedrag over als volgens alternatief B. Bij overlijden van de vrouw treedt
daarin geen wijziging op. De man heeft dan immers op het moment van
scheiding de helft van de waarde van zijn tijdens huwelijk opgebouwde
pensioen afgestaan. Ten opzichte van methode B houdt de man dus
relatief minder over: hij houdt hetzelfde bedrag maar verliest de
mogelijkheid dat zijn pensioen wordt aangevuld met tot het volledige
bedrag wanneer de vrouw overlijdt.

In tabel 2 worden de gevolgen van de gebruikte verdelingsmethode
weergegeven voor het nabestaandenpensioen van de ex-echtgenote.
Dezelfde situatie als hierboven wordt verondersteld, maar nu overlijdt de
man op 65-jarige leeftijd.

Tabel 2. Nabestaandenpensioen ex-echtgenote (bijzondere weduwe) bij verschillende verrekeningsmethoden (in guldens per jaar)

leeftijd man
bij scheiding

40
45
50
55
60

salaris man
bij scheiding

53000
57000
60000
60000
60000

opgebouwd
ouderdomspensioen

6038
9450

13125
15750
18375

nabestaandenpensioen vrouw
methode A

4226
6615
9 188

11 025
12863

methode B

4226
6615
9 188

11 025
12863

methode C

0
0
0
0
0

Na pensioenverrekening volgens de methode Boon/van Loon en de
methode volgens het wetsontwerp verschilt het bijzonder nabestaanden–
pensioen niet. In beide gevallen wordt 70% uitgekeerd van het tot de
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scheidingsdatum opgebouwde ouderdomspensioen. Wanneer gebruik is
gemaakt van de conversiemethode bestaat geen recht op nabestaanden–
pensioen. In dat geval krijgt de vrouw wel ouderdomspensioen wanneer
zij zelf 65 wordt.

In tabel 3 wordt het nabestaandenpensioen weergegeven van de
ex-echtgenote (ingeval geen sprake is van conversie) en de tweede
vrouw in het geval de man hertrouwt. Verondersteld wordt dat het
tweede huwelijk voortduurt tot het overlijden van de man op 65-jarige
leeftijd.

Tabel 3. Nabestaandenpensioen bijzondere en echte weduwe (in guldens per jaar)

leeftijd man
bij scheiding

40
45
50
55
60

salaris man
bij scheiding

53000
57000
60000
60000
60000

opgebouwd
ouderdoms–
pensioen

6038
9450

13 125
15750
18375

nabestaanden–
pensioen 1ste
vrouw

4226
6615
9188

11 025
12863

nabestaanden–
pensioen 2de
vrouw

10474
8085
5513
3675
1 838

Het nabestaandenpensioen van de ex-echtgenote verandert niet door
het tweede huwelijk (zie tabel 2). Het nabestaandenpensioen van de
tweede vrouw is 70% van het ouderdomspensioen van de man op
65-jarige leeftijd (70% van f 21 000 = f 14 700) minus het deel dat naar
de eerste vrouw gaat. Wanneer de eerste vrouw gekozen heeft voor
conversie, en dus geen recht heeft op nabestaandenpensioen, dan wordt
toch het nabestaandenpensioen van de tweede vrouw met hetzelfde
bedrag gekort als wanneer volgens alternatief A of B verrekend was. Bij
conversie wordt immers het tot de datum van scheiding opgebouwde
nabestaandenpensioen verwerkt in een zelfstandig recht op ouderdoms–
pensioen van de eerste vrouw.

Het nabestaandenpensioen van de tweede vrouw is dus onafhankelijk
van de manier waarop het pensioen met de eerste vrouw verrekend is.
Het nabestaandenpensioen van de tweede vrouw is ook onafhankelijk
van de datum van het tweede huwelijk. Alleen de datum van ontbinding
van het eerste huwelijk is bepalend voor de hoogte van haar nabestaan–
denpensioen.

Voorbeeld 2

In dit cijfervoorbeeld wordt uitgegaan van een alleenverdiener die op
35-jarige leeftijd trouwt en op 40-jarige leeftijd weer scheidt. Gepresen–
teerd worden vier situaties. In situatie 1 is de vrouw tien jaar jonger dan
de man, in situatie 2 is de vrouw twee jaar jonger dan de man, in situatie
3 is de vrouw twee jaar ouder dan de man en in situatie 4 is de vrouw 10
jaar ouder dan de man. De overige gegevens zijn hetzelfde als in
voorbeeld 1.

Tabel 4. Te verrekenen contante waarde (C.W.) c.q. (pensioen)uitkering ex-echtgenote bij verschillende verdelingsmethoden
(C.W. in guldens, (pensioen)uitkering in guldens per jaar)

situatie opgebouwd ouderdomspensioen methode A methode B methode C

CW (pensioen)uitkering vrouw

1 . vrouw 10 jaar jonger
2. vrouw 2 jaar jonger
3. vrouw 2 jaar ouder
4. vrouw 10 jaar ouder

6038
6038
6038
6038

1 877
3732
4668
6386

659
1 462
2012
3873

1 006
1 006
1 006
1 006

6398
3715
2761
1 458
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Methode A, verrekening volgens Boon/van Loon levert voor de vrouw
een hoger bedrag op naarmate zij ouder is ten opzichte van haar man.
Dit komt doordat de waarde van het nabestaandenpensioen vermindert
naarmate de vrouw ouder is dan de man (de te verwachten uitkerings–
termijn is korter), terwijl de waarde van het ouderdomspensioen van de
man gelijk blijft. Aangezien volgens deze methode de waarde van het
nabestaandenpensioen wordt afgetrokken van de waarde van het ouder–
domspensioen blijft er een groter te verrekenen bedrag over naarmate de
vrouw ouder is.

Methode B leidt tot een uit te keren bedrag dat onafhankelijk is van het
leeftijdsverschil tussen man en vrouw. Alleen het tijdens huwelijk
opgebouwde ouderdomspensioen van de man wordt immers verrekend.

Voor methode C, de conversiemethode, is het leeftijdsverschil wel
relevant. Volgens deze methode wordt de waarde van het nabestaanden–
pensioen opgeteld bij de waarde van het te verrekenen deel van het
ouderdomspensioen en herleidt tot een zelfstandig pensioenrecht van de
vrouw. Hoe jonger de vrouw ten opzichte van de man, hoe meer haar
nabestaandenpensioen waard is en hoe hoger dus haar uiteindelijke
ouderdomspensioen. Bovendien kan naarmate de vrouw jonger is langer
rente worden getrokken van de te verrekenen waarde, en is de kans dat
zij overlijdt voordat zij 65 wordt groter.
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