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VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG
Vastgesteld 20 april 1993

De vaste Commissie voor Justitie1 heeft op 11 maart 1993 mondeling
overleg gevoerd met de Staatssecretaris van Justitie en de Staatssecre–
taris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over:

- het wetsvoorstel Vaststelling van regels met betrekkmg 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 (Kamerstuk 21 893);

- het 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 van alimentatie na scheiding
(Kamerstuk 22 170).

Van het gevoerde overleg brengt de commissie als volgt verslag uit.

Vragen en opmerkingen uit de commissie

Mevrouw Van der Burg (PvdA) stelde voorop dat in dit mondeling
overleg vooral de afstemming tussen beide wetsvoorstellen aan de orde
is. De wetsvoorstellen als zodanig worden op een later tijdstip
besproken.

Vooral vrouwen die zijn gescheiden voor 1981 lijken de dupe te
worden van deze wetgeving, zo vervolgde zij. In de tweede nota van
wijziging bij het wetsvoorstel limitering alimentatie lijkt dit probleem,
voor zover het gaat om alimentatie, te worden ondervangen. Daarin
wordt immers gesteld dat het aspect van de pensioenverevening zal
worden meegenomen bij de beoordeling en eventueel de verlenging van
de alimentatieduur. Mevrouw Van der Burg betuigde haar instemming
met deze wijziging.

De bepaling dat de alimentatie automatisch wordt beëindigd bij het
bereiken van de 65-jarige leeftijd van de alimentatiegerechtigde is niet in

312778F
ISSN0921 7371
Sdu Uitgeverij Plantijnstraat
's Gravenhage 1993 Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 21 893 en 22 170, nr. 13 1



dit wetsvoorstel overgenomen. Bij het bereiken van die leeftijd van
alimentatieplichtige of –gerechtigde doen zich veel veranderingen voor.
De hoogte van de AOW-uitkering en eventueel pensioen(en) hebben
natuurlijk invloed op de behoefte en draagkracht. Is het technisch
mogelijk de AOW-uitkering automatisch te korten op de alimentatie?

Mevrouw Van der Burg vroeg vervolgens naar het verhaalsrecht na de
beëindiging van korte, kinderloze huwelijken. Volgens het wetsvoorstel
beperking alimentatieduur is nog steeds een maximale alimentatieduur
van 12 jaar mogelijk. Zij wees erop dat zij dit in de schriftelijke behan–
deling al heeft afgewezen. De regering antwoordt hierop dat de rechter
de factor huwelijksduur ongetwijfeld zal betrekken bij zijn beslissing over
de alimentatie. Als in de wet is vastgelegd dat bij een kort, kinderloos
huwelijk gedurende korte tijd alimentatie zal worden betaald, bij
voorbeeld even lang als de huwelijksduur, geldt dit dan ook voor het
verhaalsrecht? Mevrouw Van der Burg drong erop aan dat dit in de wet
wordt vastgelegd, opdat hierover duidelijkheid ontstaat. Zo niet, dan is
de rechterlijke uitspraak bepalend. Welke gevolgen kan dit hebben voor
het verhaalsrecht dat op de ex-partner kan worden uitgeoefend?

Mevrouw Kaisbeek (PvdA) wees erop dat vooral vrouwen die zijn
gescheiden voor 1981 de dupe worden van het wetsvoorstel pensioen–
verevening. Zij vallen immers niet onder de bescherming van de nieuwe
wet. Voor vrouwen die alimentatie ontvangen, heeft de regering gedaan
wat mogelijk is door de rechter te verplichten bij zijn afweging de vraag
te betrekken of pensioenverevening heeft plaatsgevonden. Dit gaat
echter niet op voor de vrouwen die niet langer alimentatie ontvangen of
nooit alimentatie hebben ontvangen, bij voorbeeld omdat bij de
scheiding een nihilbeding is afgesproken of de vrouwen na een korte
periode van alimentatie betaald werk hebben aangenomen. Dit werk zal
veelal niet genoeg zijn om een volledig pensioen op te bouwen. De
behoefte aan verevening van de pensioenrechten die gedurende het
huwelijk zijn opgebouwd door de kostwinner blijft dan onverminderd
bestaan. De inspanning die vele vrouwen zich getroosten om een
oplossing te vinden voor dit probleem, moet worden gehonoreerd, zo
meende mevrouw Kalsbeek. Zij besefte dat dit niet kan met een
«over-all»-regeling, omdat er teveel uitzonderingssituaties zijn, maar voor
de vrouwen die tussen wal en schip zijn gevallen, moet een oplossing
worden gevonden. De meest voor de hand liggende oplossing lijkt een
hardheidsclausule. In de schriftelijke behandeling is deze mogelijkheid
ook geopperd, maar de regering heeft hierop niet afdoende geantwoord.
Mevrouw Kalsbeek ging ervan uit dat het technisch mogelijk moet zijn
een regeling te treffen voor vrouwen die voor 1981 zijn gescheiden, geen
alimentatie meer ontvangen en dus niet bij de rechter komen voor een
verzoek tot herziening van die alimentatie en bovendien geen recht
hebben op pensioen ingevolge verrekening.

In 1990 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de zogenaamde
koude uitsluiting. De regering wijst erop dat de keuze voor «koude
uitsluiting» pensioenverevening uitsluit. Mevrouw Kalsbeek was echter
niet overtuigd door de argumenten van de regering. Waarom zouden
partners niet bij echtscheidingsconvenant kunnen afwijken van de
afspraak tot «koude uitsluiting»? De regering stelt in de stukken dat veel
eerder behoefte zal bestaan aan het uitsluiten van verevening. De vraag
is of dit argument zwaarder moet wegen dan het belang van de groep
mensen die, onwetend van het recht op verevening, een afspraak voor
«koude uitsluiting» hebben gemaakt.

Pensioenverzekeraars mogen conversie weigeren onder opgave van
motieven voor die weigering. In het wetsvoorstel wordt echter niet
ingegaan op die motieven. Mevrouw Kalsbeek vroeg de bewindslieden
hierover duidelijkheid te verschaffen. Zij drong erop aan dat die weige–
ringsgronden in de wet worden opgenomen, ook al blijkt uit de stukken
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dat de regering hiertoe niet geneigd is, en vroeg of dit technisch
mogelijk is.

De wens tot conversie moet binnen twee jaar worden gemeld aan de
pensioeninstanties. De regering erkent dat dit nadelig kan zijn voor
ex-echtelieden die niet binnen twee jaar overeenstemming kunnen
bereiken, maar stelt zich op het standpunt dat dit nadeel niet mag
worden afgewenteld op de pensioenverzekeraars. Mevrouw Kalsbeek
vroeg welk nadeel de pensioenverzekeraars kunnen ondervinden van het
verlengen van die termijn.

De heer Wolffensperger (D66) maakte allereerst een opmerking over
de novelle bij het wetsvoorstel limitering alimentatie (Kamerstuk 22 170).
De drie wijzigingsvoorstellen die deze novelle in feite bevat en die de
vraag oproepen in hoeverre de wetgever op zijn schreden terugtreedt
onder dreiging van de Eerste Kamer, vertonen een principieel verschil
tussen twee ervan, het hanteren van de AOW-grens en de korte,
kinderloze huwelijken, en het derde: het overgangsrecht. Voor wat
betreft de twee eerste besluit de wetgever alsnog de situatie aan de
rechter over te laten in het vertrouwen dat de rechter ongeveer tot de
benadering zal komen die de wetgever eerder had gekozen. Bij het
overgangsrecht schrijft de wetgever de rechter uitdrukkelijk voor iets niet
te doen: behalve bij gewijzigde omstandigheden zal binnen 20 jaar,
anders dan de Tweede Kamer wilde, niet kunnen worden ingegrepen. De
vraag spitst zich dus toe op het principiële punt welke termijn in de
overgangsregeling nu de meest redelijke is in het licht van de afweging
dat enerzijds de alimentatieplicht toch eindig moet zijn, terwijl anderzijds
rekening moet worden gehouden met het feit dat mensen in het verleden
onder andere maatschappelijke opvattingen, onvoldoende hebben
kunnen anticiperen op het feit dat zij ooit in het eigen onderhoud zouden
moeten voorzien. De heer Wolffensperger was er nog niet van overtuigd
dat de grens van 20 jaar redelijk is. Wat kan er misgaan als die termijn
op bij voorbeeld 15 jaar wordt gesteld?

Het wetsvoorstel pensioenverevening roept de nodige twijfels op, zo
vervolgde hij. Twijfels over de vraag of op dit moment in de discussie
een zo ingewikkelde regeling moet worden gemaakt, die, met het oog op
de verdergaande individualisering, min of meer het karakter van een
overgangsstelsel heeft. Het arrest Boon/Van Loon was duidelijk
gebaseerd op een vermogensrechtelijk uitgangspunt. Het wetsvoorstel
kiest een positie tussen deze vermogensrechtelijke benadering en de
verzorgingsgedachte in, omdat de discussie over de vraag naar de
rechtsgrond van een pensioenaanspraak nog niet is beëindigd. Die
tussenpositie leidt tot een bijzonder ingewikkeld wetsvoorstel. Bij verge–
lijking van het «stelsel Boon/Van Loon» en het wetsvoorstel blijkt dat de
grootste complicaties worden veroorzaakt door de rol van artikel 8a van
de Pensioen– en spaarfondsenwet (PSW). In de eerste plaats leidt het
wetsvoorstel tot een zekere overbedeling van de vereveningsgerechtigde,
waarschijnlijk ook in absolute zin, maar zeker ten opzichte van het
«stelsel Boon/Van Loon». De vraag is of die overbedeling in alle gevallen
gerechtvaardigd is. Belangrijker nog is dat de samenioop van artikel 8a
met het wetsvoorstel leidt tot een vrij willekeurige uitkomst van weder–
zijdse pensioenaanspraken in verschillende casusposities al naar gelang
leeftijden, huwelijksduur en pensioenaanspraken. Een uitkomst die noch
met een vermogensrechtstelsel, noch met verzorgingsgedachte iets te
maken heeft. De heer Wolffensperger lichtte zijn betoog toe aan de hand
van een casuspositie. Een gehuwde, ouder dan 60 jaar, voelt zich niet
wel. Het nabestaanden– en ouderdomspensioen zijn bijna maximaal
opgebouwd. Voor betrokkenen is het dan voordelig te scheiden, omdat
de vrouw bij conversie het vrijwel volledige weduwenpensioen behoudt
en bovendien een zelfstandig recht heeft op basis van het halve ouder–
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domspensioen. Dit levert een aanzienlijk hoger inkomen op dan het
nabestaandenpensioen.

De heer Wolffensperger vreesde dat het systeem van het wetsvoorstel
te ingewikkeld is en te kostbaar. De uitvoeringsinstanties zijn er in ieder
geval niet enthousiast over. In principe kunnen zij de kosten van pensi–
oenverevening doorberekenen aan gerechtigden, maar het is de vraag of
die kosten niet te hoog worden. Bovendien lijkt de ingewikkeldheid van
het wetsvoorstel te worden onderschat. Zo wordt gesteld dat bij de
waardeoverdracht bij pensioenbreuk naar een volgend pensioenfonds, bij
verevening ook de aanspraak van de ex-echtgenoot overgaat naar dat
volgende pensioenfonds en zo verder. Uiteindelijk zal voor de pensioen–
aanspraak een beroep worden gedaan op het laatste pensioenfonds. De
praktijk is echter ingewikkelder dan de regering doet voorkomen. De
ex-echtgenoot zal zich voor de aanspraak ex artikel 8a PSW tot het
eerste pensioenfonds moeten richten en staat in die situatie wel degelijk
met twee pensioenfondsen in één pensioenrelatie. Overigens meende de
heer Wolffensperger dat uit zijn inbreng wel duidelijk is dat hij nog
ingewikkelder stelsels zoals het percentagestelsel afwijst.

Omdat in de toelichting met nadruk wordt opgemerkt dat de «proble–
matiek Kortmann» buiten beschouwing blijft, is het niet duidelijk wat de
gevolgen zullen zijn van het opnemen van een partnerpensioen in de
PSW. Zullen een voorstel daartoe of de consequenties van
niet-huwelijkse samenlevingsvormen voor de pensioenen er niet toe
leiden dat dit wetsvoorstel binnen enkele jaren is achterhaald?

De bewindslieden hebben een en ander maal gezegd dat er geen
directe samenloop bestaat tussen beide wetsvoorstellen. De pensioen–
verevening en het bijzonder-nabestaandenpensioen verlopen volgens een
zeker automatisme dat voortvloeit uit de wet of een overeenkomst. Beide
kunnen, zonodig, bij het vaststellen van de alimentatie in beschouwing
worden genomen. Deze redenering is juridisch gezien helder, maar het is
niet duidelijk of hij standhoudt bij het ontstaan van andere pensioen–
grondslagen en verdere individualisering van het pensioen. De heer
Wolffensperger vroeg de bewindslieden in te gaan op de redelijkheid van
het beeld dat nu ontstaat als men de drie «cohorten» waarvan sprake is,
met deze voorstellen in de hand met elkaar vergelijkt (de groep die is
gescheiden voor 1981, de groep gescheiden tussen 1981 en het
moment van inwerkingtreding van de wet en de groep die zal scheiden
na inwerkingtreding). Van cruciaal belang voor de redenering van de
bewindslieden is dat zij erop wijzen dat echtelieden in elk van die
perioden ofwel bij huwelijkse voorwaarden, maar vooral bij echtschei–
dingsconvenant rekening konden (kunnen) houden met de heersende
opvatting over de rol van pensioenverevening na echtscheiding. Daarom
zien zij geen reden voor terugwerkende kracht. Hij vroeg de bewinds–
lieden of de onderlinge verhouding tussen de drie genoemde cohorten
redelijk is en in te gaan op de vraag naar de positie van diegenen wier
alimentatie reeds is beëindigd op het moment dat de wet in werking
treedt. Overigens onderschreef hij de tweede nota van wijziging, ook al
wordt de indruk gewekt dat de bewindslieden deze overbodig achten.
Verder vroeg hij of de toevoeging in deze nota betekent dat er alsnog
een alimentatierecht ontstaat nadat de alimentatie is afgelopen of nooit
alimentatie is toegekend. In dat geval is immers geen sprake van een
verloop van 20 jaar. Is het mogelijk alsnog aanspraak te maken op
alimentatie als de kwestie van pensioen geen enkele rol heeft gespeeld in
de onderlinge financiële relatie?

De heer Wolffensperger vroeg de bewindslieden tot slot bij hun
beschouwing over de positie van de drie genoemde «cohorten» in te
gaan op de rol van artikel 8a PSW bij de vraag of de verhouding tussen
die drie cohorten redelijk is, bezien vanuit de huidige maatschappelijke
opvatting over echtscheiding en de consequenties ervan.
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Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh (VVD) wees erop dat met het
wetsvoorstel limitering alimentatie convenanten worden opengebroken,
omdat ervan wordt uitgegaan dat ongelimiteerde alimentatie niet is
bedoeld of indertijd niet aan limitering werd gedacht. Bovendien zou
rechtsongelijkheid ontstaan tussen vrouwen met een toewijzing van de
rechter voor ongelimiteerde alimentatie en vrouwen wier alimentatie via
convenanten is geregeld. Zij onderschreef dit onderdeel van het
wetsvoorstel, maar stelde daar tegenover dat bij pensioenverevening
huwelijkse voorwaarden met «koude uitsluiting» niet worden openge–
broken. Hier wordt ervan uitgegaan dat betrokkenen geen pensioenver–
evening beoogden en dat, zeker na 1981, bekend was dat pensioenver–
evening al dan niet overeengekomen zou kunnen worden. Zij maakte
bezwaar tegen de verschillende beoordeling van deze overeenkomsten
tussen twee particulieren en de inbreuk die wordt gemaakt op conve–
nanten, terwijl eenzelfde inbreuk op huwelijkse voorwaarden kennelijk
ongewenst wordt geacht. Beide opvattingen zijn uiteindelijk in het
voordeel van de man. Als de regeling voor huwelijkse voorwaarden met
«koude uitsluiting» niet wordt veranderd, zal bij echtscheiding rechtson–
gelijkheid ontstaan voor vrouwen die getrouwd zijn op huwelijkse
voorwaarden met «koude uitsluiting».

In de nota van wijziging wordt gesteld dat bij nieuwe huwelijkse
voorwaarden nadrukkelijk moet worden afgesproken of pensioenver–
evening is uitgesloten. De vraag is echter of dit bij wet moet worden
geregeld. Huwelijkse voorwaarden worden over het algemeen opgesteld
als partners nog jong zijn en pensionering nog ver in het verschiet ligt. Is
het redelijk dan al te moeten vastleggen dat aan het eind van het
werkzame leven zal worden afgezien van pensioenverevening? Mevrouw
Rempt was van mening dat de pensioenverevening moet worden
geregeld op het moment van de scheiding. Het lijkt het niet onlogisch
dat vrouwen op dat moment, zeker als zij een eigen pensioen hebben
opgebouwd, afzien van pensioenverevening. Wat is het voordeel van een
regeling bij het afsluiten van huwelijkse voorwaarden nu het pensioen
niet langer wordt beschouwd als onderdeel van het vermogen maar als
uitgesteld loon?

Lijfrenten kunnen niet worden ingebracht in de pensioenverevening,
ook niet als die lijfrente door een zelfstandige is afgesloten als een
oudedagsvoorziening voor beide partners. De regering gaat ervan uit dat
die lijfrente bij scheiding wordt verdeeld met het vermogen. Dit gaat
echter niet op als partners, juist met het oog op dat vermogen, zijn
getrouwd op huwelijkse voorwaarden. In dat geval kan de vrouw geen
beroep doen op de geneugten van de lijfrente. Willen de bewindslieden
dit aspect nogmaals in overweging nemen?

Het verhaalsrecht is beperkt tot een periode van 12 jaar, zo vervolgde
mevrouw Rempt. De vraag is echter of die regeling naar behoren
verloopt en de bijstand na jaren van scheiding niet alsnog voor rekening
komt van de verdienende partner. Overigens vroeg zij op welk moment
die termijn ingaat. Wat gebeurt er als de rechter de duur van de alimen–
tatie vaststelt op zes jaar en de vrouw na afloop van die periode een
beroep doet op de bijstand? Moet haar ex-echtgenoot dan nog zes jaar
betalen? Zij benadrukte dat het niet zo kan zijn dat de ex-partner na
afloop van de alimentatieperiode alsnog via het verhaalsrecht voor zijn
ex-echtgenoot moet betalen.

In artikel 8, lid 1 wordt bepaald dat: «Indien een pensioen wordt
verlaagd of verhoogd, uitsluitend wegens ingang op een vroeger of later
tijdstip dan het op grond van de desbetreffende regeling normale tijdstip,
wordt het deel, bedoeld in artikel 2, tweede lid, op overeenkomstige
wijze verlaagd of verhoogd». Met andere woorden: wanneer het
eindbedrag dat de pensioenplichtige ontvangt, wordt verhoogd of
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verlaagd, zal degene die recht heeft op een deel van het pensioen, ook
meer of minder ontvangen. Dit is toch in strijd met de bedoeling van
artikel 2 van het wetsvoorstel, waarin is bepaald dat het pensioen dat is
opgebouwd tussen de huwelijksdatum en de datum van beemdiging van
het huwelijk een vast bedrag is en niet kan worden vermeerderd met
datgene dat de ex-echtgenoot daarna nog zal verdienen? Dezelfde vraag
geldt voor de bepaling in artikel 8, lid 2 dat indien een pensioen wordt
verminderd wegens samenloop met een of meer andere pensioenen, het
deel bedoeld in artikel 2, tweede lid op overeenkomstige wijze wordt
verminderd.

Mevrouw Rempt vroeg vervolgens of de bewindslieden willen ingaan
op de weigeringsgronden bij conversie. Zij herinnerde eraan dat zij zich
eerder heeft verzet tegen de termijn van twee jaar bij weigering. Waarom
is die termijn nodig? Welke problemen zullen pensioenfondsen onder–
vinden bij verlenging van die termijn? De suggestie dat dit enorm hoge
kosten met zich zal meebrengen wordt niet onderbouwd. Hoe kan de
Kamer een wetsvoorstel aanvaarden zonder inzicht in de financiële
gevolgen voor betrokkenen? Het ging haar te ver dat die kosten op
betrokkenen worden afgewend. Waarom kunnen de pensioenfondsen die
kosten niet dragen?

Mevrouw Roosen-Van Pelt (CDA) stelde vast dat de staatssecretans
in de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel limitering van
alimentatie de suggestie van haar fractie volgt dat de rechter bij de vraag
of de alimentatiegerechtigde in aanmerking komt voor verlenging van de
alimentatie, rekening moet houden met het feit dat er geen recht op
pensioenverevening bestaat. Via de alimentatieregeling wordt nu een
oplossing geboden voor een gat in de pensioenverevening. Zij wees erop
dat haar fractie deze wijziging heeft voorgesteld, omdat de bezwaren
tegen een recht op pensioenverevening zwaar wegen. Voor de pensioen–
fondsen is het praktisch onuitvoerbaar de pensioen–, huwelijks– en
echtscheidingsgegevens alsnog te verwerken. Bovendien zouden de door
de jurisprudentie gewekte verwachtingen van pensioengerechtigden
worden aangetast door de introductie van terugwerkende kracht. De
tweede nota van wijziging is daarom een goed compromis en een
belangrijke stap in de goede richting. De betreffende alimentatiegerech–
tigden, meestal oudere vrouwen, behoren tot een groep die wettelijk
bepaald zelfs niet mochten doorwerken. Gelet op het destijds geldende
normen– en waardenpatroon hebben zij geen kans gezien op latere
leeftijd een eigen inkomen te verwerven.

Na deze woorden van waardering, uitte mevrouw Roosen ook kritiek op
de tweede nota van wijziging. In de nota wordt een discretionaire
bevoegdheid geïntroduceerd: de rechter kan immers onder andere
rekening houden met de omstandigheid dat geen recht op pensioenver–
rekening bestaat. Zij zag vooralsnog geen reden voor de introductie van
die verplichting. Wil de staatssecretaris zijn motieven voor deze wijziging
toelichten? Is hij bereid de nota alsnog te wijzigen? Ook hier zou de
regering zich moeten realiseren dat voor vrouwen, gescheiden voor
1981, wier alimentatie om welke reden dan ook is stopgezet, de
onbevredigende situatie blijft bestaan dat zij, hoewel er een goede pensi–
oenvoorziening bestaat, geen evenredig recht op die voorziening hebben.

Een andere groep die op basis van het wetsvoorstel geen recht heeft
op pensioenverevening, betreft diegenen die voor inwerkingtreding van
de wet een huwelijksgoederenregime zijn overeengekomen dat alleen
door zijn aard pensioenverevening uitsluit: de zogenaamde «koude
uitsluiting». In zeven procent van de echtscheidingen is dit het geval. Bij
scheiding na inwerkingtreding van de wet blijft dit oude huwelijksvermo–
genregime pensioenverrekening in de weg staan. Dit kwam mevrouw
Roosen ongewenst voor en de regering deelt die opvatting voor de nieuw
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op te stellen huwelijksgoederenregimes na de inwerkingtreding van de
wet. Over het algemeen wordt om verschillende redenen gekozen voor
een huwelijksgoederenregime en zeker nu het wetsvoorstel het huwelijk–
vermogensrecht niet langer als grondslag voor de verevening kiest, is het
ongewenst dat deze consequenties nog steeds automatisch zijn
verbonden aan de «koude uitsluiting». Wat let betrokkenen om na inwer–
kingtreding van de wet alsnog een aparte paragraaf over uitsluiting van
pensioenverevening op te nemen als zij daarop prijs stellen? Mevrouw
Roosen pleitte ervoor dat ook bij huwelijkse voorwaarden die zijn
opgesteid voor inwerkingtreding van de wet, een recht op pensioenver–
evening bestaat, tenzij de huwelijkvermogensakte dit met zoveel
woorden uitsluit.

Het antwoord van de bewindslieden

De Staatssecretaris van Justitie ging allereerst in op de koppelmg
tussen beide wetsvoorstellen. Hij wees erop dat de novelle met
betrekking tot de limitering van alimentatie die tijdens dit mondeling
overleg mede ter discussie staat, duidt op een voorgeschiedenis van een
voorstel van wet dat de Tweede Kamer is gepasseerd. Dat wetsvoorstel
dateert van 1985, een periode waarin grote bezorgdheid bestond over
het lot van de zogenaamde alimentatieveteranen. Het wetsvoorstel
stuitte echter op zulke fundamentele bezwaren in de Eerste Kamer dat
alleen een novelle daarin zou kunnen voorzien. De vraag is natuurlijk op
grond van welke overwegingen de regering kiest voor een novelle of een
confronterende stemming in de Eerste Kamer. In het geval van het
wetsvoorstel Echtscheidingsprocesrecht (de zogenaamde procureurloze
echtscheiding) is gekozen voor stemming, omdat het wetsvoorstel door
vrijwel de gehele Tweede Kamer werd gesteund; het is echter door de
Eerste Kamer verworpen. Omdat het wetsvoorstel limitering alimentatie
slechts met een kleine meerderheid door de Tweede Kamer is aange–
nomen en in de Eerste Kamer wezenlijke bezwaren leken te bestaan
tegen het voorstel, heeft de regering gemeend een novelle te moeten
uitbrengen. Die novelle heeft moeten wachten op het wetsvoorstel pensi–
oenverevening. De staatssecretaris zag echter geen principiële koppeling
tussen beide wetsvoorstellen, ook al zijn er raakpunten tussen beide. Het
wetsvoorstel pensioenverevening hoeft niet te wachten op het
wetsvoorstel limitering alimentatie.

Voor vrouwen die zijn gescheiden voor 1981 vindt noch op grond van
het pensioenarrest van de Hoge Raad van 1981, noch op grond van het
wetsvoorstel pensioenverevening bij scheiding plaats, terwijl een aantal
van deze vrouwen ingevolge de limiteringsregeling geen alimentatie
meer ontvangt, omdat de termijn van 20 jaar alimentatiebijdrage is
vervuld en niet voor verlenging vatbaar is. Om aan dit probleem, dat
algemeen wordt onderkend, tegemoet te komen, is recent een nota van
wijziging ingediend waarin wordt voorgesteld deze wegingsfactor bij het
in de novelle vervatte overgangsrecht op te nemen, opdat de rechter bij
de beoordeling of een vrouw langer dan 20 jaar voor alimentatie in
aanmerking komt, rekening kan houden met het ontbreken van die pensi–
oenverzekering. De staatssecretaris wees erop dat het omzetten van
deze «kan»-bepaling in een «moet»-bepaling een systeembreuk betekent,
omdat alle afwegingsfactoren van de rechter tot nu toe «kan»-bepalingen
zijn. Overigens ging hij ervan uit dat een verplichting niet meer zal
opleveren dan het systeem van het wetsvoorstel.

Hij meende dat de vraag van mevrouw Kalsbeek om een hardheids–
clausule in het wetsvoorstel pensioenverevening de geest ademt van het
arrest van de Hoge Raad van 1981. Zij vraagt immers om bijstelling van
de jurisprudentie sinds 1981 met een hardheidsclausule.

Mevrouw Kalsbeek antwoordde dat zij vrouwen die voor 1981 zijn
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gescheiden meer mogelijkheden wil bieden dan ze nu hebben. Deze
vrouwen ervaren het ontbreken van een recht op pensioenverevening
terecht als onrechtvaardig. Wat is erop tegen deze vrouwen tegemoet te
komen, in een hardheidsclausule of anderszins?

De heer mr. P.A.M. Meijknecht (Stafafdeling wetgeving privaatrecht)
gaf op verzoek van de staatssecretaris een nadere toelichting. Hij wees
erop dat het onderscheid dat in het arrest van de Hoge Raad van 1981
om redenen van rechtszekerheid is gemaakt tussen de periode voor en
na 1981 niet kan worden teruggedraaid, omdat daarmee in de praktijk al
teveel rekening is gehouden. Nu, twaalf jaar later, zijn de mogelijkheden
om voor die gevallen van voor 1981 alsnog iets te doen, nog verder
afgenomen.

Mevrouw Katsbeek antwoordde dat dit argument van de rechtsze–
kerheid ook in de schriftelijke behandeling naar voren is gebracht. Zij
bestreed niet dat het onbillijk kan zijn mannen alsnog te confronteren
met verevening, maar in een aantal gevallen gaat dit niet op. Voor die
gevallen zou een hardheidsclausule moeten worden opgenomen.

De heer Meijknecht wees erop dat de Hoge Raad in zijn arrest van
1981 heeft bepaald dat de uitspraak «in de regel» geen terugwerkende
kracht kan hebben. Daarmee is impliciet aangegeven dat de rechtspraak
in een bijzonder geval anders kan oordelen, maar de rechtspraak heeft,
voor zover bekend, nog nooit reden gezien van deze mogelijkheid gebruik
te maken. In de praktijk is blijkbaar niemand erin geslaagd de rechter te
overtuigen van de noodzaak de stelregel van de Hoge Raad te
doorbreken.

Mevrouw Kalsbeek vond dit reden te meer om een hardheidsclausule
op te nemen.

De heer Meijknecht herhaalde dat in een bijzonder geval op grond
van billijkheid een andere beslissing kan worden genomen. Die
mogelijkheid is dus ook zonder verdere regeling gegeven. Zijns inziens
kan of hoeft de wetgever hieraan niets toe te voegen.

De heer Wolffensperger meende dat de tweede nota van wijziging
hiermee in zekere zin in strijd is. Daarin wordt immers een aspect van
terugwerkende kracht geïntroduceerd waar wordt gesproken over
verlenging van pensioenen na 20 jaar. De pensioenaanspraak wordt dan
alsnog bij de beoordeling betrokken.

De staatssecretaris erkende dat de tweede nota van wijziging
overbodig zou kunnen worden genoemd, maar wees erop dat die nota
wel degelijk zin heeft. De nota geeft een verduidelijking: de rechter wordt
in feite ingescherpt zich extra rekenschap te geven van de vraag of de
vrouw door het ontbreken van een recht op pensioenverevening dermate
wordt gedupeerd dat verdere verlenging van de alimentatietermijn
redelijk is. De rechter doet dit misschien wel uit zichzelf, maar een
dergelijke toevoeging kan op zich geen kwaad.

De heer Wolffensperger herhaalde dat hiermee toch een bepaalde
mate van terugwerkende kracht wordt aangebracht, omdat een principe
uit het arrest Boon/Van Loon, namelijk dat pensioenverevening bij de
wederzijdse behoefte en draagkracht een rol moet spelen, uitdrukkelijk
wordt ingebracht in latere alimentatiebeslissingen terwijl de
echtscheiding voor 1981 is uitgesproken.

De staatssecretaris ging ervan uit dat deze tweede nota van
wijziging het algemene begrip van redelijkheid en billijkheid voor het
concrete geval zichtbaar maakt.

Hij merkte vervolgens op dat het bij «koude uitsluiting» mogelijk blijft
later andere afspraken te maken. Ook bij echtscheiding kan dus tot
verevening worden besloten. Hij stelde een compromis voor met
betrekking tot de eerste zin van artikel 11: «Verevening vindt in ieder
geval plaats indien tussen partijen geldende huwelijkse voorwaarden niet
inhouden dat partijen met uitsluiting van elke gemeenschap zijn
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gehuwd». Hiermee wordt bereikt dat bij andere huwelijkse voorwaarden
dan «koude uitsluiting», in ieder geval wordt verrekend.

Mevrouw Rempt wees erop dat de bepaling luidt: «tenzij de aard van
het huwelijksgoederenstelsel zich daartegen verzet» Die bepaling zou
moeten worden geschrapt.

De staatssecretaris antwoordde dat zijn formulermg in de plaats
komt van die bepaling. Hij herhaalde dat bij andere huwelijkse
voorwaarden dan «koude uitsluiting» zal worden verrekend. Bij «koude
uitsluiting» hangt verrekening af van de vraag of de rechter de
«uitvlucht» die de Hoge Raad in zijn arrest van 1990 biedt in de woorden
«in beginsel» aangrijpt.

De heer Wolffensperger wees erop dat dit betekent dat er bij
algehele uitsluiting van gemeenschap geen sprake zal zijn van pensioen–
verevening.

De heer Meijknecht merkte op dat het voorstel het arrest van de
Hoge Raad van 1990 respecteert. Was dit niet het geval, dan zou rechts–
ongelijkheid ontstaan voor de vrouwen die aan het begin van de jaren
tachtig of nog eerder onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd,
inmiddels na een scheiding zijn uitgeprocedeerd en een regeling hebben
getroffen die geen verevening van pensioenrechten inhoudt, omdat dat
volgens de interpretatie van het arrest van de Hoge Raad van 1990 niet
mogelijk was.

Mevrouw Rempt wees erop dat nu een regeling moet worden
getroffen voor mensen die gaan scheiden na de inwerkingtreding van de
wet. Waarom wordt nu niet geregeld dat pensioenaanspraken ondanks
een bepaling van «koude uitsluiting» toch worden verrekend?

De heer Meijknecht antwoordde dat dit mogelijk is. De wetgever zou
daarmee echter volledig voorbij gaan aan het arrest van de Hoge Raad
van 1990. De groep vrouwen die daardoor wordt gedupeerd, zal dit niet
in dank afnemen. Bovendien kunnen vrouwen die nog niet zijn
gescheiden, proberen hun scheiding aan te houden tot het moment van
inwerkingtreding van de wet.

Mevrouw Rempt beaamde dit, maar voegde hieraan toe dat de
wetgever moet streven naar een goede regeling, dat wil zeggen een
regeling die geen onderscheid maakt, ook niet voor vrouwen die onder
huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd zonder dat zij zich realiseerden
dat dit zou kunnen betekenen dat zij geen recht hebben op pensioenver–
rekening.

De heer Meijknecht merkte op dat thans wordt voorgesteld dat het
arrest van de Hoge Raad van 1990 blijft gelden. Voor alle andere
gevallen van huwelijkse voorwaarden, waarin geen sprake is van «koude
uitsluiting», vindt per sé verevening plaats.

De heer Wolffensperger kwam tot de conclusie dat bij huwelijkse
voorwaarden met uitsluiting van elke gemeenschap van goederen geen
verrekening zal plaatsvinden; in alle andere huwelijksgoederenregimes
zal wel pensioenverevening plaatsvinden.

De staatssecretaris merkte vervolgens op dat het technisch mogelijk
is de AOW-uitkering automatisch te korten op de alimentatie. Dit is
echter principieel strijdig met de grondslagen van het alimentatierecht.
Hij was daarom geen voorstander van een dergelijke bepaling in een
wettelijke stelsel ter limitering van de alimentatie. De idee van een
koppeling met de AOW is juist vanwege de kritiek van de Eerste Kamer
verlaten. Daarnaast is het ook nog maar de vraag of de alimentatie–
uitkering behoeftedekkend is. Vaak gaat het om kleine bedragen: een
aanvullende uitkering op de uitkering in het kader van de Algemene
bijstandswet. De rechter kan natuurlijk rekening houden met de omstan–
digheid dat de alimentatierechthebbende pensioen geniet, maar het gaat
te ver die korting automatisch te laten plaatsvinden. Bovendien wordt
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daarmee ook voorbij gegaan aan de andere factoren die in de verre–
kening tussen partijen een rol hebben gespeeld.

De in het oorspronkelijke wetsvoorstel limitering alimentatie
opgenomen bepaling dat de alimentatie na een kinderloos huwelijk van
vijf jaar niet langer zal duren dan de duur van het huwelijk, is geschrapt
omdat dit bij een scheiding onbillijke gevolgen kan hebben voor de
oudere vrouw die op latere leeftijd huwt en daarvoor soms haar
maatschappelijke positie heeft opgegeven. De bewindsman stelde voor
deze bepaling opnieuw op te nemen, maar dan met een hardheids–
clausule waarin de bestaande jurisprudentie wordt gevolgd. De Kamer
zal een wijzigingsvoorstel terzake ontvangen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
merkte allereerst op dat de AOW een eigen opbouwsysteem heeft. Zij
waarschuwde voor verrekening van inkomsten via de Sociale verzeke–
ringsbank die op geen enkele wijze voortvloeien uit de rechtsgrond
waarop de AOW wordt toegekend.

Zij beaamde dat het een wens van velen is dat het wetsvoorstel pensi–
oenverevening een terugwerkende kracht zou hebben tot de periode voor
1981. Het zou eenvoudiger zijn als voor de toekomst bij verevening van
pensioenen zou kunnen worden uitgegaan van een situatie waarin een
man een pensioen opbouwt, de vrouw thuis de verantwoordelijkheid
draagt voor het huishouden en haar man ondersteunt in zijn carrière. In
werkelijkheid komt het steeds vaker voor dat man en vrouw beiden een
baan buitenshuis hebben. Dan dreigt bij scheiding het risico dat de
vrouw die in loondienst een pensioen heeft opgebouwd de helft daarvan
moet afstaan aan de man die een aanzienlijk vermogen heeft
opgebouwd. In het wetsvoorstel is hiermee rekening gehouden: dit risico
kan worden ondervangen door tijdig pensioenafspraken te maken.
Bestaande rechten uit scheidingen van voor 1981 van de pensioenge–
rechtigde kunnen, ondanks de diepe wens van velen, echter niet worden
aangetast. De staatssecretaris benadrukte dat goede voorlichting over de
mogelijkheden voor een regeling tijdens het huwelijk veel leed kan
voorkomen. Bestaande problemen door echtscheiding kunnen echter niet
meer ongedaan worden gemaakt. De regering heeft hierover gesproken
in haar vooroverleg, maar de rechtszekerheid van de ex-echtgenoot met
pensioenrechten laat een andere regeling niet toe.

Op dit moment zijn de meeste partnerpensioenen gebaseerd op een
risicoverzekering, zo vervolgde de staatssecretaris. Dit betekent dat het
partnerpensioen bij niet-gehuwden alleen wordt uitbetaald bij overlijden
van de verzekerde. In die gevallen is geen sprake van verevening. Wel is
afgesproken dat dit punt opnieuw in overweging zal worden genomen bij
de bespreking van het regeringsstandpunt over het rapport Kortmann.
Op dit moment blijft een partnerpensioen buiten het wetsvoorstel, ook
omdat er geen onderhoudsplicht bestaat tussen niet-gehuwden.

Zij beaamde dat in de door de heer Wolffensperger genoemde casus–
positie bij conversie voor betrokkenen voordeel kan ontstaan. Op pagina
34 van Kamerstuk 21 893, nr. 5 worden berekeningsmethoden weerge–
geven waaruit blijkt dat de uitkomsten van de methode van het
wetsvoorstel en van het arrest Boon/Van Loon weinig van elkaar
verschillen, maar conversie kan voor de vereveningsgerechtigde
inderdaad een voordeliger positie opleveren. De pensioenverzekeraars
zien twee uitsluitingsclausules: in het geval van hoge kosten en bij
gewijzigd risico. De pensioenverzekeraar kan in de genoemde casuspo–
sitie zelf bepalen of hij meewerkt aan de gevraagde conversie. Conversie
is dus geen automatisch recht. Daarom ook is bepaald dat binnen twee
jaar moet worden besloten tot conversie of verevening. Hoe langer die
termijn, hoe groter de onzekerheid over het risico op grond waarvan tot
conversie besloten wordt. De staatssecretaris voegde hieraan toe dat het
niet haar voorkeur heeft de uitzonderingsclausules in de wet op te
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nemen, omdat noch de regering, noch de pensioenfondsen kunnen
overzien welke redenen er zijn om conversie af te wijzen. Vooralsnog zijn
de meest logische redenen: de administratieve kosten en de wijziging
van het risico.

De heer Wolffensperger meende dat conversie altijd een vrij
drastische wijziging van het risico met zich meebrengt. Daarom moet
ergens een grens worden gelegd

De staatssecretaris antwoordde dat de gevolgen van de keuze voor
conversie op het moment van de echtscheiding of kort daarna, vrij
eenvoudig kunnen worden berekend. Naarmate de tijd verstrijkt, kunnen
echter meer elementen een rol gaan spelen. Daarom heeft de regering
een vrij terughoudende positie gekozen.

Artikel 8, lid 1 heeft geen betrekking op de mogelijk positieve gevolgen
van de carrière van de ex-echtgenoot, maar op de eventuele keuze om in
het kader van flexibele pensionering eerder te stoppen met werken. Die
keuze heeft gevolgen voor de hoogte van het te verevenen pensioen.
Omdat de uitkering langer moet worden betaald en korter is opgebouwd,
wordt het recht per definitie lager. Andersom neemt het recht toe als
iemand besluit langer te werken. Om niet afhankelijk te zijn van de
beslissing van de pensioengerechtigde kan het dus verstandig zijn te
kiezen voor conversie.

De heer Wolffensperger stelde vast dat de andere pensioenplich–
tigen dan het verschil moeten opbrengen.

De staatssecretaris beaamde dat conversie in dat geval een grotere
last voor het collectief kan opleveren.

Het kan niet worden ontkend dat het wetsvoorstel redelijk ingewikkeld
is, aldus de bewindsvrouwe. Over de kosten van een en ander merkte zij
op dat uit een berekening van het PGGM blijkt dat naast ongeveer 10
mensjaren voor de omzetting van de administratie, rekening moet
worden gehouden met ongeveer twee (dure) mensuren per geval. De
wetgeving vereist redelijk veel administratieve handelingen. Niet alleen
voor de administratie van het formulier met betrekking tot de verevening,
maar ook voor de opgave van de pensioenaanspraken, het geven van
nadere informatie en toelichting, de toekenning van twee pensioenen in
plaats van één bij ingang van het pensioen, de afwijkende voorwaarden
in geval van conversie, de regeiing van pensioenaanspraken na overlijden
van de ex-echtgenoot na verevening, enz. De andere pensioenfondsen
zullen ook een berekening maken van de administratieve gevolgen van
het wetsvoorstel mede met het oog op een ruime voorbereidingstermijn.
Zij zullen de Tweede Kamer uitgebreid inlichten over hun invalshoek
terzake.

De bewindsvrouwe wees erop dat een lijfrente onderdeel is van het
vermogen. Bij afspraken over de overige vermogensbestanddelen, zal dit
bestanddeel moeten worden meegenomen.

Mevrouw Rempt beaamde dit, maar wees erop dat dit eerder ook gold
voor pensioenen. Pensioenen worden inmiddels beschouwd als uitge–
steld loon en waar een bepaalde categorie mensen geen gewone
pensioenen kunnen opbouwen, lijkt het buitengewoon onredelijk dat de
ex-echtgenoot niet kan meedelen in een lijfrente die duidelijk is bedoeld
als pensioenvoorziening voor beide partners.

De staatssecretaris herhaalde dat voor een lijfrente dezelfde
voorwaarden gelden als voor de rest van het vermogen. Partners moeten
daarover zelf afspraken maken. In principe delen partners volgens het
huwelijksvermogensrecht zonder verdere afspraken mee in het
vermogen. Maken zij wel afspraken dan moeten zij rekening houden met
spaargeld, lijfrente en ander vermogen. Zelfstandigen moeten duidelijke
afspraken maken cver wat aan welke partner toevalt ingeval van
scheiding. Het onderhavige wetsvoorstel heeft overigens alleen
betrekking op de wetgeving waarop de PSW van toepassing is.
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Bij het verhaalsrecht is gekozen voor een limitering van 12 jaar vanaf
het moment dat de echtscheiding is uitgesproken. In afwijking van het
thans geldende alimentatierecht is gekozen voor die periode, omdat in de
toekomst ook voor alimentatie die duur zal gelden. In de vuistregels voor
de gemeenten, die ook aan de Kamer zijn toegezonden, is opgenomen
dat de gemeente bij verhaal altijd de alimentatierechter zal volgen. Als er
geen alimentatieuitspraak is gedaan, kan de gemeente op basis van de
bestaande jurisprudentie besluiten tot een kortere verhaalsperiode als
dat logisch zou zijn gezien een te verwachten uitspraak over de alimenta–
tieduur. In de folder wordt expliciet ingegaan op de kinderloze huwelijken
korter dan vijf jaar. In de praktijk wordt in deze gevallen vaak geen
alimentatie toegewezen. In dat geval is er ook geen verhaal. De sociale
dienst zal zich tot de rechter wenden als betrokkene het oneens is met
de beslissing van de gemeente; de uitspraak van de rechter is doorslag–
gevend. De sociale dienst volgt hier dus een andere rechtsgang dan
gebruikelijk bij bijstandsverlening.

Mevrouw Van der Burg stelde vast dat de staatssecretaris uitgaat van
een alimentatieuitspraak van de rechter bij kortlopende huwelijken voor
het hanteren van het verhaalsrecht.

De staatssecretaiïs wees erop dat een gemeente die strenger is dan
de alimentatierechter, voor hoge kosten komt te staan. Daarom wordt de
gemeenten geadviseerd de uitspraken van de alimentatierechter
nauwkeurig te volgen. Als hoofdregel is aangegeven dat een relevante
vraag bij de uitspraak van de alimentatierechter is, in welke mate het
huwelijk de arbeidsmogelijkheden van betrokkene heeft beïnvloed. Dit
betekent concreet dat bij een uitspraak van de alimentatierechter voor bij
voorbeeld een alimentatieduur van zes jaar, de sociale dienst daarna
geen enkele mogelijkheid voor verhaal meer heeft. Zij zegde toe na te
gaan of de verhaalsperiode automatisch de alimentatieduur volgt. Nu is
de verhaalsperiode expliciet beperkt tot 12 jaar. Zij ging ervan uit dat de
volgende functie van de gemeenten betekent dat de alimentatieduur
automatisch wordt gevolgd. Bij een eventuele verlenging van de alimen–
tatieduur tot 20 jaar, moet hierover een expliciet besluit worden
genomen. De staatssecretaris zegde ten slotte toe schriftelijk in te gaan
op de verhouding tussen verhaal en alimentatie en de consequenties van
de alimentatieduur voor de verhaalsperiode.

Gedachtenwisseling in tweede termijn

Mevrouw Van der Burg stelde vast dat de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid een automatische korting van de
AOW op de alimentatie principieel afwijst, maar dat dit technisch wel
mogelijk is. Kan de staatssecretaris dit bevestigen?

De heer Wolffensperger herhaalde de vraag of de systematiek van
de tweede nota van wijziging, dat wil zeggen dat na twintig jaar expliciet
rekening zal worden gehouden met het feit dat er geen pensioenver–
evening heeft plaatsgevonden, impliceert dat op dat moment ook een
alimentatieaanspraak zou kunnen ontstaan op basis van dezelfde grond,
als bij voorbeeld de alimentatie al eerder was beëindigd.

De staatssecretaris heeft in zijn antwoord een nota van wijziging
gesuggereerd met betrekking tot artikel 11. De heer Wolffensperger
meende dat de voorgestelde formulering waarbij alleen in geval van
uitsluiting van elke gemeenschap ook de verevening zou zijn uitgesloten,
geen verbetering is. Immers, men kan in geval van uitsluiting van elke
gemeenschap wel degelijk expliciet hebben bedoeld de verevening uit te
siuiten. Belangrijker is echter dat men in geval van beperkte gemeen–
schap wel degelijk rekening kan hebben gehouden met eventuele conse–
quenties voor het pensioen. In artikel 11 zou moeten worden bepaald dat
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geen verevening zal plaatsvinden tenzij het gekozen huwelijksgoederen–
regime geacht kan worden verevening overbodig te maken of te hebben
ingecalculeerd of iets dergelijks. Met andere woorden: als uit het
huwelijksgoederenregime blijkt dat daarmee rekening is gehouden, vindt
er geen verevenmg plaats; als duidelijk is dat daarmee absoluut geen
rekening is gehouden, vindt er wel verevening plaats.

Mevrouw Rempt stelde vast dat artikel 8, lid 2 tot gevolg heeft dat de
ex-vrouw die op het moment van de scheiding rekening hield met een
bepaalde pensioenopbouw, later wordt geconfronteerd met een tweede
pensioen dat op het eerste pensioen in mindering wordt gebracht. Kan zij
dan aanspraak maken op een deel van dat andere pensioen?

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
antwoordde dat artikel 8, lid 2 alleen betrekking heeft op het ABP. Zij
zegde toe deze vraag door te geleiden aan de Minister van Binnenlandse
Zaken.

Mevrouw Rempt wees erop dat uit het oorspronkelijke wetsvoorstel
limitering alimentatie ook de bepaling is geschrapt dat de alimentatie
vervalt als de vrouw een eigen pensioen ontvangt. Dit ging haar te ver.
Zij stelde voor dat de alimentatie in een dergelijk geval met het bedrag
van het pensioen zal worden verminderd.

De Staatssecretaris van Justitie zegde toe dat de vraag over een
mogelijke automatische korting van de AOW schriftelijk zal worden
beantwoord.

Mevrouw mr. E.A.M. de Hilster beaamde dat een vrouw die nooit
alimentatie heeft ontvangen, bij voorbeeld omdat zij voldoende eigen
inkomsten had, in beginsel alsnog kan vragen om alimentatie op het
moment dat die inkomsten wegvallen. Dit heeft echter niets te maken
met de overgangsrechtelijke 20-jaren regeling of de tweede nota van
wijziging.

De heer Wolffensperger wees erop dat dit consequenties kan
hebben voor vrouwen die zijn gescheiden voor 1981, omdat een vrouw
die toen werkte, niet kon weten dat ooit nog zoiets als het incalculeren
van pensioenverevening aan de orde zou komen.

Mevrouw De Hilster antwoordde dat die vrouw hoe dan ook, op het
moment dat zij behoefte heeft aan een alimentatieuitkering, een verzoek
om alimentatie zou kunnen beproeven. Dat is in begmsel mogelijk.

Mevrouw Kalsbeek vroeg of de tweede nota van wijziging het
mogelijk maakt dat vrouwen die voor 1981 zijn gescheiden en waarbij
nooit verevening heeft plaatsgevonden, alsnog hun recht kunnen halen
door bij de rechter een vordering in te stellen, omdat zij, gezien hun
gewijzigde omstandigheden, alsnog alimentatie willen.

Mevrouw De Hilster antwoordde dat dit nu ook al kan. De tweede
nota van wijziging voegt hieraan niets toe en doet er niets aan af.

De heer Wolffensperger wees erop dat de tweede nota van wijziging
duidelijk maakt dat ook voor echtscheidingen die zijn uitgesproken voor
1981 na de inwerkingtreding van deze wet geldt dat het al of niet
bestaan van een pensioenverevening uitdrukkelijk in beschouwing moet
worden meegenomen.

Mevrouw De Hilster antwoordde dat de rechter ook zonder deze
tweede nota van wijziging rekening kan houden met het feit dat er geen
pensioenverevening bestaat.

Mevrouw Kalsbeek vroeg omwille van de duidelijkheid een schrifte–
lijke uiteenzetting.
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De Staatssecretaris van Justitie merkte ten slotte nogmaals op dat
de reikwijdte van artikel 11 zou kunnen worden beperkt tot de gevallen
die niet worden bestreken door het arrest van de Hoge Raad van 1990.
Hij herhaalde de formulering: «Verevening vindt in ieder geval plaats
indien de tussen partijen geldende huwelijkse voorwaarden niet inhouden
dat partijen met uitsluiting van elke gemeenschap zijn gehuwd».
Daarmee zou kunnen worden bereikt dat in ieder geval bij andere
huwelijkse voorwaarden dan «koude uitsluiting» wordt verevend. Tot nu
toe is het niet geheel zeker of dat ook volgens de rechtspraak geldt,
zodat de wetgever hiermee niet in het vaarwater van de rechtspraak van
de Hoge Raad komt. In de tweede plaats hangt bij «koude uitsluiting» de
verevening af van de vraag of de rechter in de lijn van het arrest van de
Hoge Raad van 1990 bereid is de ontsnappingsroute te gebruiken die de
Hoge Raad biedt in de woorden «in beginsel». De rechter kan dat doen
met een verwijzing naar de redelijkheid en billijkheid. Het voordeel van
dit voorstel is dat de onduidelijkheid wordt beperkt en iets tegemoet
wordt gekomen aan de algemene wens tot meer verevening.

De heer Wolffensperger meende dat dit onredelijk kan zijn voor
mensen die, volkomen op de hoogte van de voorwaarden, bij hun
huwelijk een beperkt huwelijksgoederenregime hebben opgesteld waarin
zij, juist met het oog op het arrest Boon/Van Loon, een bepaalde vermo–
gensrechtelijke voorziening hebben getroffen voor de regeling van het
pensioen na een eventuele beëindiging van het huwelijk.

De staatssecretaris antwoordde dat hun contract dan bij de beoor–
deling zal worden betrokken. Hij zegde toe op dit punt nog schriftelijk
terug te komen.

De voorzitter van de commissie,
Swildens-Rozendaal

De griffier van de commissie,
De Gier
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