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Artikel I van het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

In het eerste lid wordt in onderdeel b «het vonnis» telkens vervangen
door: de beschikking.

2. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het tweede lid komt de derde zin te luiden:
Ingeval partijen de toepasselijkheid van deze wet hebben uitgesloten

moeten zij een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van de in het eerste lid
bedoelde overeenkomst aan het uitvoeringsorgaan overleggen.

b. In het derde lid wordt een nieuwe tweede zin ingevoegd, luidende:
Indien het tijdstip van scheiding voor pensioeningang ligt of daarmee

samenvalt, gaat de uitbetaling in op het tijdstip van pensioeningang, met
dien verstande dat deze uitbetaling niet eerder ingaat dan een maand na
de datum waarop het uitvoeringsorgaan het in het tweede lid bedoelde
formulier heeft ontvangen.

c. Het zesde lid komt te luiden:
De tot verevening gerechtigde echtgenoot heeft een recht op uitbe–

taling jegens de andere echtgenoot indien niet ingevolge het tweede lid
een recht op uitbetaling jegens het uitvoeringsorgaan is ontstaan,
alsmede indien de uitbetaling ingevolge het derde lid ingaat na pensioen–
ingang. In dit laatste geval houdt het recht op uitbetalmg jegens de
andere echtgenoot op zodra de uitbetaling door het uitvoeringsorgaan
ingaat. Op het recht op uitbetaling jegens de andere echtgenoot is het
bepaalde bij of krachtens deze wet van overeenkomstige toepassing.

3. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het tweede lid worden in de eerste zin de woorden «een
afschrift» vervangen door: een gewaarmerkt afschrift of uittreksel, en
worden de woorden «het afschrift» vervangen door: het afschrift of
uittreksel.
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b. In het derde lid wordt in de eerste zin na «afschrift» ingevoegd: of
uittreksel.

4. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het tweede lid worden in de eerste zin de woorden «een
afschrift» vervangen door: een gewaarmerkt afschrift of uittreksel, en
worden de woorden «het afschrift» vervangen door: het afschrift of
uittreksel.

b. In het derde lid wordt in de eerste zin na «afschrift» ingevoegd: of
uittreksel.

5. Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

In het tweede lid wordt tussen «andere» en «pensioenen» ingevoegd:
te verevenen.

6. De eerste zin van artikel 11 komt 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 verevenen van pensioenrechten als bedoeld in deze
wet plaats.

TOELICHTING

Artikel 1

De wijziging van onderdeel b van het eerste lid van artikel 1 vloeit
voort uit de wijzigingen die in het scheidingsprocesrecht zijn aange–
bracht bij Wet van 1 juli 1992, Stb. 373, in werking getreden op 1
januari 1993.

Artikel 2, tweede lid, artikel 4, tweede en derde lid en artikel
5, tweede en derde lid.

In het eindverslag kwam een aantal punten ter sprake dat betrekking
heeft op de aan pensioenverzekeraars opgedragen uitvoerderstaken. Ook
in geval van afwijking van het wettelijk regime zien pensioenuitvoerders
liever een ingevuld formulier dan een afschrift van huwelijkse
voorwaarden of echtscheidingsconvenant. Zo'n formulier kan echter niet
overlegging van bedoelde overeenkomst vervangen, zoals wij in de nota
naar aanleiding van het eindverslag (p. 6) betoogden. Om de pensioen–
uitvoerders tegemoet te komen en voorts de privacy van echtgenoten
zoveel mogelijk te beschermen stellen wij thans voor dat echtgenoten
kunnen volstaan met overleggen van het relevante gedeelte van deze
overeenkomst. Het over te leggen afschrift of uittreksel dient door de
notaris gewaarmerkt te zijn of door een advocaat voor copie conform
getekend te zijn, zulks ter bescherming van partijen.

Artikel 2, derde en zesde lid

De wijzigmgen van het derde en zesde iid van artikel 2 houden verband
met de bij nota van wijziging in het derde lid aangebrachte wijziging.

In het derde lid is thans door invoeging van een nieuwe tweede zin
verduidelijkt op welk moment de uitbetaling door het uitvoeringsorgaan
ingaat. In het algemeen zal de scheiding voor pensioeningang liggen
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Ook de in het tweede lid van artikel 2 bedoelde mededeling zal in het
algemeen ruim daarvoor liggen. In dat geval gaat de uitbetaling in bij
pensioeningang. Als datum van scheiding en pensioeningang samen–
vallen alsmede als de mededeling zeer kort, dat wil zeggen minder dan
een maand, voor de pensioeningang dan wel daarna is gedaan, gaat de
uitbetaling pas in een maand na ontvangst van die mededeling.

In de, gehandhaafde, derde zin van het derde lid is neergelegd
vvanneer de uitbetaling ingaat als de scheiding na pensioeningang ligt.

De wijziging van het zesde lid is geïnspireerd door mr Bod, reeds in
eerdere kamerstukken genoemd (o.a. in de memorie van toelichting, p.
3-4). Bij brief van 22 februari 1993, waarnaar wij verwijzen, attendeerde
hij de Tweede Kamer op een onduidelijkheid in het wetsvoorstel. Door de
wijziging van het zesde lid van artikel 2 wordt buiten twijfel gesteld, dat
de vereveningsgerechtigde echtgenoot over de periode gelegen tussen
de scheidingsdatum en de datum waarop de uitbetaling door het uitvoe–
ringsorgaan ingaat voorzover het pensioen reeds is ingegaan een recht
op uitbetaling jegens de vereveningsplichtige echtgenoot heeft.

Artikel 8

Artikel 8, tweede lid, regelt dat, indien een te verevenen pensioen
wordt verminderd wegens samenloop met één of meer andere
pensioenen, het aan de andere echtgenoot uit te betalen deel overeen–
komstig wordt verminderd. Deze bepaling houdt in het bijzonder verband
met een bepaiing in de Algemene burgerlijke pensioenwet (artikel J 1)
die inhoudt dat een pensioen op grond van die wet (ambtenarenpen–
sioen) wordt beperkt bij samenloop van ambtenarenpensioenen. Er geldt
dan een grensbedrag, dat niet door de gecumuleerde pensioenen mag
worden overschreden. Het laatst toe te kennen pensioen wordt
verminderd om overschrijding van het grensbedrag te voorkomen.

Uit de toelichting op artikel 8, tweede lid, (memorie van toelichting,
artikelen, p. 31) blijkt dat die bepaling ziet op de situatie van vermin–
dering van een pensioen wegens samenloop met één of meer tussen de
echtgenoten te verevenen andere pensioenen. In die situatie heeft de
andere echtgenoot ook recht op uitbetaling van een deel van dat andere
pensioen dan wel die andere pensioenen. Het is dan redelijk om ook het
aan de andere echtgenoot uit te betalen deel van het verminderde
pensioen overeenkomstig te verminderen, omdat anders overbedeling
zou optreden, zoals gesteld in de memorie van toelichting, op de in het
vorenstaande aangegeven plaats.

De nu voorgestelde invoeging in het tweede lid van artikel strekt ertoe
om te verduidelijken in welke situatie de daarin vervatte bepaling moet
worden toegepast.
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Artikel 11

Voor een toelichting op de voorgestelde wijziging van de eerste zin van
artikel 11 verwijzen wij naar onze brief aan de Tweede Kamer d.d. 2 april
1993 (stuk nr. 12 onder 1) naar aanleiding van het mondeling overleg
van 11 maart 1993.

De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto

De Minister van Defensie,
A. L. ter Beek

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld
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