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Vaststelling van regels met betrekkïng tot de
verevening van pensioenrechten bij
echtscheiding of scheiding van tafel en bed
(Wet verevening pensioenrechten bij scheiding)
en daarmede verband houdende wijzigingen in
andere wetten en

Wijziging van enige bepalingen van het voorstel
van wet houdende wijziging van bepalingen in
het Burgerlijk Wetboek in verband met de
regeling van de limitering na scheiding

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der staten-Generaal

's-Gravenhage, 2 april 1993

Tijdens het op 11 maart jl. gehouden mondeling overleg inzake boven–
genoemde wetsvoorstellen is door mij en Staatssecretaris Ter Veld
toegezegd uw Kamer nader te zullen informeren over de volgende
punten.

1. Wetsvoorstel verevening pensioenrechten bij scheiding;
artikel 11

Voorgesteld wordt de overgangsrechtelijke hoofdregel, dat in geval
van bestaande huwelijkse voorwaarden altijd verevening zal plaatsvinden
«tenzij de aard van het huwelijksgoederenstelsel zich daartegen verzet»,
nader te preciseren, zodat buiten twijfel wordt gesteld dat alleen in geval
van koude uitsluiting in beginsel niet hoeft te worden verevend. De
eerste zin van artikel 11 komt dan te luiden:

Indien de echtgenoten voor de inwerkingtreding van deze wet
huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt en deze voorwaarden niet
inhouden dat partijen met uitsluiting van elke gemeenschap zijn gehuwd,
vindt in ieder geval verevening van pensioenrechten als bedoeld in deze
wet plaats.

Hiermede wordt bereikt dat in geval van bestaande huwelijkse
voorwaarden in ieder geval (uiteraard tenzij partijen andere afspraken
maken; zie de tweede zin van artikel 11) wordt verevend bij andere
voorwaarden dan koude uitsluiting. De thans gehanteerde formulering
«tenzij de aard van het huwelijksgoederenstelsel zich daartegen verzet»
laat de mogelijkheid open dat ook bij niet algehele uitsluiting onder
omstandigheden geen verevening plaatsvindt. Deze mogelijkheid wordt
thans afgesneden. Dit ligt ook in de lijn van het arrest van de Hoge Raad
van 5 oktober 1990, NJ 1991, 576, waarvan de strekking is dat bij koude
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uitsluiting in beginsel niet wordt verevend. In exceptionele gevallen
evenwel moet ook dan pensioenverevening niet uitgesloten worden
geacht. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in de woorden «in ieder
geval»; op deze wijze wordt de opvatting van de Hoge Raad gerespec–
teerd. Deze woorden sluiten voorts een a contrario redenering uit. Of er
termen bestaan om ondanks koude uitsluiting toch te verevenen zal de
rechter van geval tot geval moeten beoordelen. Op grond van de
redelijkheid en billijkheid kan in een concreet geval de tussen partijen
geldende regeling buiten toepassing worden gelaten.

Genoemd voorstel zal in een nota van wijziging bij wetsvoorstel 21 893
worden vervat.

Een uitdrukkelijke partij-afspraak inzake verevening gemaakt vóór het
in werking treden van het wetsvoorstel wordt door artikel 11 gerespec–
teerd. Blijkens de tweede zin van artikel 11 bevat dit artikel regelend
recht. Partijen kunnen derhalve van de in de eerste zin vervatte hoofd–
regel afwijken. Zo'n afwijking is niet alleen geoorloofd in geval deze
geschiedt na de inwerkingtreding van de wet, maar ook in geval zij reeds
voordien is geschied. Ook dan prevaleert de partijwil. Dit past ook in de
regelende aard van het wetsvoorstel.

2. Wetsvoorstel Wijziging van enige bepalingen van het voorstel
van wet houdende wijziging van bepalingen in het Burgerlijk
Wetboek in verband met de regeling van de limitering na
scheiding

a. Kortdurende huwelijken

Na heroverweging van de kwestie van de korte kinderloze huwelijken
stel ik mij voor de bepaling van het bij wetsvoorstel 19 295 voorgestelde
zevende lid van artikel 157 Boek 1 B.W. alsnog te handhaven, met dien
verstande dat daaraan een hardheidsclausule wordt gekoppeld. De
regeling zal er dan als volgt uitzien. Indien de duur van het huwelijk niet
meer bedraagt dan vijf jaar en uit dit huwelijk geen kinderen zijn
geboren, eindigt de onderhoudsverplichting van rechtswege na het
verstrijken van een termijn die gelijk is aan de duur van het huwelijk (te
rekenen vanaf de datum van inschrijving van de uitspraak in de registers
van de burgerlijke stand). Slechts onder bijzondere omstandigheden kan
er grond voor verlenging zijn: indien redelijkheid en billijkheid
meebrengen dat stopzetting van de uitkering na ommekomst van de
termijn van rechtswege niet van de alimentatiegerechtigde kan worden
gevergd, kan de rechter, op verzoek, de termijn verlengen, i.c. een
nieuwe termijn vaststellen. Toepasselijk is derhalve dezelfde grond voor
verlenging als wordt gehanteerd bij het normale in het onderhavige
wetsvoorstel voorziene limiteringsregime (vgl. het nieuwe vijfde lid van
artikel 157 en het nieuwe tweede lid van artikel 401 Boek 1 B.W.).

Op deze wijze wordt enerzijds het in de rechtspraak gehanteerde
uitgangspunt dat bij een kort kinderloos huwelijk in beginsel geen
alimentatie past wettelijk nader geconcretiseerd, kunnen anderzijds
onbillijkheden in de gevallen dat partijen op hogere leeftijd huwen,
worden voorkomen.

Hiertoe zal een nota van wijziging bij wetsvoorstel 22 170 (novelle)
worden opgesteld.

b. Verhouding verhaalsplicht bijstandskosten tot limiteringsregeling

Staatssecretaris Ter Veld en ondergetekende zullen u op zeer korte
termijn nader informeren over de samenhang tussen de verhaalsplicht
bijstandskosten en de limiteringsregeling.
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c. Koppeling alimentatie-AOW-pensioen

Tijdens het mondeling overleg is de mogelijkheid ter sprake gekomen
om vanaf de leeftijd dat de alimentatiegerechtigde echtgenoot
A.O.W.-pensioen ontvangt de alimentatie automatisch te korten met een
bedrag dat in hoogte gelijk is aan die A.O.W.-uitkering.

Een dergelijke constructie zou ik niet willen bepleiten, aangezien deze
in strijd is met de beginselen die aan de voorgestelde limiteringsregeling
zoals aangepast bij wetsvoorstel 22 170 ten grondslag liggen: De
elementen behoeftigheid en draagkracht vormen onverminderd de pijlers
waarop het alimentatierecht berust. Het A.O.W.-pensioen vormt geen
definitieve begrenzingsfaktor voor de duur van de alimentatie. Het
antwoord op de vraag of en zo ja in hoeverre het verkrijgen van een
A.O.W.-uitkering de (duur van de ) alimentatie beïnvloedt wordt mitsdien
geheel aan het oordeel van de rechter overgelaten. Een systeem van
automatisch korten van de onderhoudsbijdrage als hier bedoeld zou
afbreuk doen aan deze grondgedachten.

Bovendien geldt dat de hoogte van het AOW-pensioen kan variëren
afhankelijk van de leefsituatie en het aantal opbouwjaren. In ieder afzon–
derlijk geval zou bij de Sociale Verzekeringsbank moeten worden
nagegaan wat de hoogte is van de AOW-uitkering. Dit zou een onaan–
vaardbare administratieve belasting betekenen.

De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto
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