I.
1. Zowel in Belgie als Nederland staat het echtscheidingsrecht de
laatste jaren sterk in de politieke en wetenschappelijke belangstelling.
In Belgie draait het deb at vooral over het wel of niet handhaven van de
'schuldgronden'. In Nederland heeft met name het al of niet invoeren
van de administratieve echtscheiding tot veel discussie geleid. In geen
van beide landen ziet het ernaar uit dat de vraag naar de toekomst van
het echtscheidingsrecht spoedig zal zijn beantwoord. In Nederland is
men, nadat een moeizaam door de Tweede Kamer gekomen initiatiefwetsvoorstel door de Eerste kamer werd afgewezen, in veel opzichten
weer terug bij af. De Tweede Kamer heeft inmiddels een vernieuwde
samenstelling, en een nieuwe regering zal er ook wel komen. Men
dient te beschikken over een kristallen bol om te weten wat dit
voor de hervorming van het echtscheidingsrecht gaat betekenen. De
noodzaak van aanpassingen is in elk geval niet minder geworden.
Bepaalde maatschappelijke achtergronden van het Nederlandse de bat
zijn ook voor Belgie interessant. Ook het parlementaire de bat was tot
dusver zeker niet saai. Daarom hieronder een beknopte weergave van
de N ederlandse discussies over het echtscheidingsrecht.
Het besef dat het echtscheidingsrecht aan een herziening toe is,
wordt in Nederland breed gedeeld. Dat komt vooral door het fenomeen van de zogenaamde 'flitsscheiding', waardoor al sinds 2001 een
buitengerechtelijke echtscheiding de facto mogelijk is. Dit neveneffect van de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde
geslacht houdt in dat een huwelijk wordt omgezet in een geregistreerd
partnerschap dat vervolgens terstond met wederzijds goedvinden
wordt ontbonden. De mogelijkheid van het gebruik van deze sluiproute werd door de wetgever destijds weliswaar niet helemaal over
het hoofd gezien(l), maar toch kon men zich toen moeilijk voorstellen dat het aantal flitsscheidingen in drie jaar zou 'oplopen tot 1/6
van alle echtscheidingen(2). Aan deze semiwettelijke vorm van bui(1) Zie MvT, Kamerstukken II, 1998-99, 26672, nr. 3, p. 8.
(2) In 2004 vonden circa 5000 ftitsscheidingen plaats en circa 32.000 reguliere echtscheidingen. Zie M. VAN Hurs, 'Flitsscheiding blijft populair', Webmagazine, CBS, 23 mei 2005, I.
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tengerechtelijke scheiding kleven echter serieuze nadelen, waaronder
eerst en vooral het feit dat zij het buitenland niet wordt erkend. Dat
kan uiteraard tot nogal bizarre gevolgen lei den waarop de gemiddelde
burger niet bedacht is. Vijf jaar ervaring met de fiitsscheiding heeft
min of meer algemeen tot de conclusie geleid dat de fiitsscheiding iets
is waaraan een zorgvuldige overheid haar burgers niet mag blootstellen. De wetgever heeft dus twee
achteruit- de fiitsscheiding afschaffen, of vooruit - de fiitsscheiding ombouwen tot een
volwaardige administratieve echtscheiding. De mogelijkheid van een
buitengerechtelijke echtscheiding is
de Nederlandse wetenschappelijke literatuur(3) en in gezaghebbende adviezen(4) al vrij goed
uitgewerkt. Bij aanvang van de discussie was er voor het 'scheiden
zonder rechter' zowel binnen als buiten het parlement ook voldoende
politieke steun.
Behalve de kwestie van de fiitsscheiding is er nog een probleem
dat heeft aangezet tot wettelijke maatregelen: de zwakke positie van
de niet-verzorgende ouder (lees: de vader).
probleem is op indringende wijze op de politieke agenda gezet: na het optreden van in
batmankostuum verklede geveltoeristen sprong in 2005 een 'dwaze
vader' van de publieke tribune in de Tweede Kamer. Het in 1998 tot
hoofdregel verheven gezamenlijk gezag na echtscheiding heeft wei
een grotere juridische gelijkheid tussen de gescheiden ouders geschapen, maar is een teleurstelling voor wat betreft de feitelijke positie van
de uitwonende ouder. De oplossing van dit probleem wordt gezocht
in verplichte afspraken tussen scheidende ouders met betrekking tot
de kinderen: het zogenaamde ouderschapsplan. Het idee van een ver-

(3) Zie het veelomvattende proefschrift van H. LENTERS, De rol van de rechter in de echtscheidingsprocedure, Arnhem, Gouda Quint, 1993, alsmede haar standpunt anno 2000: 'De
echtscheiding over tien en twintig jaar', Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2000, 3-4.
Voor latere ontwikkelingen, zie: B.E.S. CHIN-A-FAT, Scheiden (ter)echter zonder rechter?
Een onderzoek naar de meerwaarde van scheidingsbemiddeling, Den Haag, SDU, 2004.
(4) Zie het rapport van de in 1995 opgerichte Commissie Herziening Scheidingsprocedure
(de Commissie De Ruiter) Anders Scheiden, 1996, Den Haag, dat voor de invoering van
administratieve echtscheiding pleitte. De voostellen van de Commissie De Ruiter waren voor
het Ministerie van Justitie aanleiding tot het starten van het Experiment Scheidingsbemiddeling en het Experiment Omgangsbemiddeling. Deze experimenten hebben bewezen dat in het
kader van de echtscheiding ook zonder tussenkomst van de rechter aan kinderen en eventuele
zwakkere partijen afdoende bescherming kan worden geboden. Voor de ontwikkeling van
die experimenten, zie: B.E.S. CHIN-A-FAT en M.J. STEKETEE, Bemiddeling in uitvoering.
Evaluatie Experimenten Scheidings- en Omgangsbemiddeling, Utrecht, Verwey-Jonker Instituut, 2001.
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plicht ouderschapsplan komt vooral
de keuken van de
wordt in het parlement breed gedragen(5).

en

De meest voor de handliggende stap zou zijn geweest dat de regering, die alle middelen en deskundigheid ter beschikking had om dat
op vakkundige wijze te laten doen, het initiatief zou nemen om een
wetsvoorstel over administratieve echtscheiding te ontwikkelen. Het
is echter heel anders gelopen. De toenmalige Christen-democratische 1ninister van Justitie Donner bleek een principiele tegenstanvan administratieve echtscheiding te zijn. Zo kwam het
op
1 juli 2004 het VVD Kamerlid Luchtenveld een initiatiefwetsvoorstel
indiende(6). Naast de introductie van een administratieve echtscheiding bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, speelde het verplichte
ouderschapsplan tezamen met een aantal 'vadervriendelijke' maatregelen in dit wetsvoorstel een prominente rol. De oorspronkelijke
versie was slecht doordacht en riep veel terechte kritiek op. Er kwamen vier Nota's van wijziging en talrijke amendementen aan te pas
om de meeste onvolkomenheden te verhelpen.
ongelukkig was
de woordelijk uit de regeling
de beeindiging van het geregistreerd partnerschap overgenomen beschrijving van de rol van de
ambtenaar van de burgerlijke stand, die neerkwam op het inschrijven
van een verklaring van partijen dat hun huwelijk was ontbonden. Pas
de laatste versie van het wetsvoorstel stelde buiten twijfel dat de ambtenaar een constitutieve beslissing neemt over de ontbinding van het
huwelijk, waardoor de dreigende problemen met de erkenning van de
administratieve echtscheiding in het buitenland leken te zijn voorkomen, in ieder geval binnen de EU. Een andere belangrijke wijziging
was het last minute amendement dat de administratieve echtscheiding
beperkte tot paren zonder minderjarige kinderen.

'-

5. De regering toonde zich echter een onverzoenbare tegenstander
van het initiatiefwetsvoorstel, en toen dat niettemin op voldoende
politieke en maatschappelijke steun leek te
rekenen, kwam
minister van Justitie eind 2004, midden in de behandeling van
het initiatiefvoorstel door de Tweede Kamer, alsnog met een eigen
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(5) Zie o.a. de motie van het CDA Tweede Kamerlid DE PATER-VAN DER MEER e.a. inzake het
creeren van een wettelijke plicht voor ouders om voor de scheiding of de ontbinding van het
geregistreerd partnerschap afspraken te maken over de zorg voor hun kinderen (Kamerstukken II, 2002-03, 28600 VI, nr. 112); en de PvdA notitie van 19 april 2004 'Ouder blijf je'.
(6) Kamerstukken II 2003-04, 29676, nrs. 1-3, Wet Beeindiging huwelijk zonder rechterlijke
tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap.
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'tegenvoorstel'(7). Door tegemoet te komen aan de door een kamermeerderheid gekoesterde wens tot invoering van een verplicht ouderschapsplan zou het regeringsvoorstel de wind uit Luchtenveld's zeilen
kunnen nemen zonder een administratieve echtscheiding mogelijk te
maken. Tot behandeling van het regeringsvoorstel kwam het echter
niet, al werden per amendement en door Luchtenveld zelf verschillende elementen ervan opgenomen in het initiatiefwetsvoorstel. Aile
inspanningen van de regering ten spijt werd het initiatiefwetsvoorstel
november 2005 aangenomen door de Tweede Kamer, maar aileen
om een half jaar later bij de Eerste Kamer alsnog roemloos ten onder
te gaan. Het regeringsvoorstel ligt nog immer op de plank bij de
Tweede Kamer, en het is afwachten wat de komende regering ermee
zal doen.

Achteraf moet worden geconstateerd dat het idee van de invoering
van een buitenrechtelijke echtscheiding bij de indiener van het initiatiefwetsvoorstel niet in goede handen was. Het initiatiefwetsvoorstel
was en bleef, aile verbeteringen ten spijt, matig van kwaliteit. Talrijke bezwaren tegen het voorstel zijn te vinden in de parlementaire
stukken en in een stoet van wetenschappelijke artikelen(8). Het mijns
inziens grootste bezwaar hangt samen met de omstandigheid dat het
initiatiefwetsvoorstel was gebaseerd op met elkaar strijdende doelstellingen zoals de vergroting van de partijautonomie, de vermindering
van overheidsbemoeienis en de dejuridisering van de echtscheiding
enerzijds, en 'een meer zorgvuldige scheiding' anderzijds. Deze doelsteilingen noopten tot maatregelen van een tegenovergesteld karakter. Per saldo zou dit als 'liberaal' gepresenteerde wetsvoorstel voor
het eerst sinds 1971 de echtscheiding minder toegankelijk hebben
gemaakt dan voorheen.

(7) Kamerstukken II 2004-05, 30145, nrs. 1-4, Wet bevordering voortgezet ouderschap en
zorgvuldige scheiding.
(8) Zie o.a. de artikelen in de bundel M.V. ANTOKOLSKAIA (ed.), Herziening van het echtscheidingsrecht. Administratieve echtscheiding, mediation, voortgezet ouderschap, Amsterdam, SWP 2006, alsmede: B.E.S. CHIN-A-FAT, 'Is scheiden zonder rechter nabij? Bespreking van het wetsvoorstel Luchtenveld', WPNR 2005, 730-737; L.M. CoENRAAD, 'Scheiden:
administratief ofrechterlijk? Ret wetsvoorstel Luchtenveld is nog niet rijp', TCR 2006, 1 e.v.;
S. WoRTMANN, 'Over administratief scheiden en "ouderschapsconflicten"', WPNR 2006,
156-162; C. FoRDER, 'Kroniek van bet personen- en familierecht', NIB 2005, 1665-1667.
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7. Dit paradoxale resultaat heb ik uitvoering elders geanalyseerd(9). De verklaring komt erop neer dat het wel of niet toelaten
van administratieve echtscheiding op zichzelf niet veel zegt over
de toegankelijkheid van de echtscheiding en de moderniteit van het
echtscheidingsrecht. Waar het op aankomt zijn de randvoorwaarden
van de echtscheiding, met name van de mogelijkheid tot het verkrijgen van echtscheiding zonder voorafgaande overeenstemming over
gevolgen ervan. Het huidige Nederlandse recht kan samen met
de Zweedse, Finse, Russische en Spaanse stelsels tot de modernste
en permissiefste van Europa worden gerekend, juist omdat het niet
de verplichting kent om de gevolgen van de echtscheiding vooraf te
regelen. De aanvankelijk bij een echtscheiding op gemeenschappelijk
verzoek bestaande verplichting om een voorstel over de gevolgen te
doen, werd reeds in 1993 afgeschaft. Partijen kunnen afspraken over
de gevolgen uiteraard vastleggen, maar het opstellen van een dergelijk 'convenant' is geen verplichting. Evenmin is het verplicht om bij
een echtscheiding op eenzijdig verzoek de rechter te vragen om die
gevolgen (door middel van zogenaamde 'nevenvoorzieningen') vast
te stellen. Alleen in het kader van een 'flitsscheiding' is een overeenkomst over de gevolgen een noodzakelijke voorwaarde voor de
omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap, zij het
dat juist de gevolgen met betrekking tot eventuele kinderen daarvan
zijn uitgezonderd.
Het initiatiefwetsvoorstel maakte daarentegen een alomvattende
overeenkomst over de gevolgen van de scheiding een voorwaarde
voor de administratieve echtscheiding. Oorspronkelijk werd een
overeenkomst met eenzelfde reikwijdte ook verplicht gesteld voor
een gerechtelijke echtscheiding. Later werd voor de gerechtelijke
echtscheiding de verplichting om de gevolgen vooraf te regelen enerzijds beperkt tot de gevolgen met betrekking tot de kinderen (het
ouderschapsplan), maar anderzijds uitgebreid tot de echtscheiding
op eenzijdig verzoek. Op de bezwaren tegen het verplichte ouderschapsplan zal hieronder nader ingaan, waar ik het regeringsvoorstel bespreek. Het motief achter de verplichte overeenkomst over
de gevolgen is uiteraard het bevorderen van een meer zorgvuldige
scheiding, maar het zal duidelijk zijn dat een dergelijk vereiste een
(9) Zie M.V. ANTOKOLSKAIA, 'De voorstellen tot hervorming van het echtscheidingsrecht:
naar de vorm modern, naar de inhoud een stap terug', WPNR 2005, 737-744, alsmede 'Administratieve echtscheiding vanuit nationaal en internationaal perspectief', in M.V. ANToKOLSKAIA (ed.), Herziening van het echtscheidingsrecht. Administratieve echtscheiding,
mediation, voortgezet ouderschap, Amsterdam, SWP, 2006, 71-72.
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ernstige
oplevert voor
kunnen verkrijgen van de
echtscheiding als zodanig, althans in het geval dat
vermogen van
om er onderling uit te komen
meer optimaal is. 'Liberale' doelstellingen (vergroting van partijautonomie en vermindering
van overheidsbemoeienis) en 'paternalistische' (het bevorderen van
een meer zorgvuldige scheiding) kmnen
haaks op elkaar te staan.
Het resultaat is een paradoxale constructie waarbij in de naam van
de vergroting van de partijautonomie die autonomie in werkelijkheid
vergaand wordt beperkt ten opzichte van het huidige recht. De echtgenoten worden als het ware gedwongen om van
'autonomie'
gebruik te maken: ze worden verplicht vooraf een overeenkomst te
sluiten, eerder kunnen ze geen echtscheiding gang zetten.
9. De 'systeemfout' van het initiatiefwetsvoorstel was
het administratieve echtscheiding minder snel en toegankelijk maakte, dan de
huidige gerechtelijke echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek.
Dit maakte dat slechts negatieve in plaats van positieve stimulansen
voor de nieuw te introduceren echtscheidingsvorm konden worden
ingebouwd. Om mensen aan te zetten van de onaantrekkelijke administratieve route gebruik te maken, werd de gerechtelijke echtscheiding
op gemeenschappelijk verzoek nog onaantrekkelijker gemaakt. Om
vervolgens te voorkomen dat men dan maar naar de echtscheiding op
eenzijdig verzoek zou uitwijken, werd ook deze route dichtgetimmerd
door ook hiervoor het ouderschapsplan verplicht te stellen.
met al
betekende het initiatiefwetsvoorstel onherroepelijk een stap terug.
Het is dan ook terecht dat de Eerste Kamer het heeft afgewezen, al is
het jammer van de administratieve echtscheiding als zodanig.

een

Een volgende kans voor de introductie van een volwaardige
administratieve echtscheiding kan lang op zich laten wachten. Het
regeringswetsvoorstel stelt met betrekking tot de flitsscheiding een
eenvoudige oplossing voor: de flitsscheiding afschaffen zonder een
alternatiefte bieden. Daarmee zou de gerechtelijke procedure dus weer
de facto en de jure de enige weg naar een echtscheiding worden.
De belangrijkste innovatie van het regeringsvoorstel is de verplichtstelling van een ouderschapsplan, zowel bij echtscheiding op
gemeenschappelijk alsop eenzijdig verzoek. Aan zo'n verplicht ouder-

(10) Positief gereageerd hebben bv. K. HooG en W. DE JoNG, 'Mediation en het Ouderschapsplan', FIR 2005, 98-103.
(11) Zie: B.E.S. CHIN-A-FAT en C. VAN RooiJEN, 'Oplossingen voor omgangsproblematiek?', FIR 2004, 231; L.M. CoENRAAD, 'Scheiden: administratief of rechterlijk? Het wetsvoorstel Luchtenveld is nog niet rijp', TCR 2006, 1-5; alsmede: P. VLAARDINGERBROEK,
'Echtscheiding, ouderschap en voortgezet
156-176; L.M. CoENRAAD, 'Procederen
over het voortgezet ouderschap', 69-100;
'De Rol van Mediation in het
ANTOKOLSKAIA (ed.), Hernieuwe echtscheidingsrecht', 100-115, allen in de bundel
ziening van het echtscheidingsrecht. Administratieve echtscheiding, mediation, voortgezet
ouderschap (zie noot 67). Zie ook: S. WoRTMANN, 'Over administratief scheiden en "ouderschapsconflicten"', WPNR 2006, 156-162; C. FoRDER, 'Kroniek van het personen- en
familierecht', NIB 2005, 1665-1667. Het beeld van eenstemmigheid is bevestigd door de
unaniem kritische opstelling van de deelnemers aan de expertmeeting gehouden door het
WODC op 28 september 2006, in het leader van het rapport van M.V. ANTOKOLSKAIA en
L.M. CoENRAAD, Afspraken met betrekking tot kinderen bU scheiding van ongehuwdelnietgeregistreerde ouders, VU, WODV, 2006, te raadplegen op http://www.wodc.nl.
(12) Voor deze en volgende verwijzigen naar de tekst van het regeringsvoorstel, zie: Kamerstukken II, 2004-05, 30145, nr. 2.
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het meest lijkt te zijn bedoeld voor de situatie dat er niet voldoende
overeenstemming is over de echtscheiding als zodanig om een gezamenlijk verzoek mogelijk te laten zijn. De verplichtstelling van een
ouderschapsplan bij een eenzijdig verzoek komt erop neer dat men
pas toegang tot de rechter krijgt nadat men met de wederpartij een
overeenkomst heeft gesloten. Dat staat uiteraard op gespannen voet
met artikel 6 EVRM(l3). Om die spanning te verminderen is in een
ontsnappingsclausule voorzien. Het voorgestelde artikel 815 lid 5 Rv
(nieuw) bepaalt dat indien het ouderschapsplan 'redelijkerwijs niet
[kan] worden overgelegd', ook op andere wijze aan de eisen kan worden voldaan. In de memorie van toelichting worden als voorbeelden
genoemd 'situaties waarin er geen communicatie tussen de ouders
(meer) mogelijk is, de moeder een blijf van mijn lijf huis zit of een
ouder wegens een psychiatrische stoornis in een inrichting verblijft'.
De memorie van toelichting spreekt verder over de onmogelijkheid
om 'binnen een redelijke termijn' het ouderschapsplan op te stellen.
In deze gevallen kan een ouder gemotiveerd aangeven waarom het
niet is gelukt om gezamenlijk een ouderschapsplan op te maken, en
eenzijdig aangeven hoe hij of zij vindt dat het voortgezet ouderschap
moet worden vormgegeven. De beoordeling of dit voldoende is, is
aan de rechter overgelaten(l4). Gezien het fundamentele karakter
van het recht van artikel 6 EVRM valt te betwijfelen of deze nogal
vage ontsnappingsclausule wel voldoende is om strijd met dit artikel
te vermijden. Het zou mij niet verbazen als Nederland met een dergelijke regeling spoedig op problemen met Straatsburg zou stuiten.
Aan het verplichte ouderschapsplan kleven ook andere bezwaren.
Welbeschouwd heeft de verplichtstelling van een ouderschapsplan,
net als mediation, alleen zin in een beperkt aantal gevallen. Het is
onnodig bij ouders die er ondanks hun relatiebreuk, nog steeds onderling uit kunnen komen, en het haalt niets meer uit bij ouders die in
een diep onverzoenlijk conflict zijn geraakt. Eigenlijk kan het alleen
zinvol zijn bij ouders die weliswaar niet (meer) goed met elkaar over
weg kunnen maar toch nog niet in een hopeloos conflict zijn geraakt.
Ook voor de voorziene mediation geldt dat die bij een onverzoenlijk
conflict niet meer kan opleveren dan verlies van tijd en geld. Wanneer
de rechter, onder dreiging van de niet-ontvankelijk verklaring van het
verzoek, de ruziende partijen doorverwijst naar een mediator, komt
de belangrijkste voorwaarde voor mediation in het geding: vrijwillig(13) Elders ben ik meer uitvoerig op deze kwestie ingegaan, zie noot 9.
(14) MvT, KamerstukketJ. II, 2004-05, 30145, nr. 3, p. 5-6.
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heid. De negatieve ervaring met de semi-verplichte mediation onder
de mislukte Engelse 1996 Family Law Act(15) heeft dat nadrukkelijk
bevestigd. In dit soort situaties is het in de regel gewoon het beste als
de rechter zelf mete en de knoop kan doorhakken.
Aan het andere eind van het spectrum bevinden zich scheidende
ouders die een goede onderlinge communicatie wisten te behouden
en er op eigen kracht uit kunnen komen. Ook zij worden door het
wetsvoorstel opgezadeld met de verplichting om vooraf een ouderschapsplan op te stellen. Dat levert niet aileen een onnodige juridisering van
verhoudingen op, men kan zich ook afvragen wat daar
uberhaupt het nut van kan zijn. De onderlinge afhankelijkheid van de
ouders en de veranderlijkheid van de omstandigheden van alledag,
zijn zodanig groot dat het niet altijd behulpzaam zal zijn om gedetailleerde afspraken over de onderlinge taakverdeling vast te leggen in
een juridisch afdwingbaar contract. Als bijvoorbeeld de ene ouder een
nieuwe relatie krijgt, en in verband daarmee de kinderen niet meer
elk weekend, maar slechts om de week bij zich
laten verblijven,
voegt het weinig toe wanneer de andere ouder zich kan beroepen op
een juridisch afdwingbaar contract waarin werd afgesproken dat zij
toch echt elk weekend bij hem zouden zijn. De uitoefening van ouderlijke taken door beide ouders na de echtscheiding veronderstelt dat zij
staat blijven om hun taken op elkaar af te stemmen. Of ouders die
dat ondanks hun relatiebreuk nog steeds kunnen opbrengen, daarbij
veel aan een bindend ouderschapsplan hebben, is zeer de vraag. Exechtgenoten die geen onoverkomelijke problemen in de uitvoering
van hun ouderlijke taken hebben, zouden helemaal niet gedwongen
moeten worden om hun afspraken een juridisch afdwingbare vorm
te geven. Dat is niet alleen een moeilijk te rechtvaardigen inbreuk
op hun autonomie, het grenst ook aan een ongerechtvaardigde overheidsinmenging in hun familieleven en staat daardoor op gespannen
voet met artikel 8 EVRM.
Blijft over de tussencategorie, die er moeilijk zelf kan uitkomen
maar tegelijkertijd geen onoverbrugbaar conflict heeft. Deze categorie zou wei bij een ouderschapsplan kunnen zijn gebaat. Maar
(15) Deze Act hield een mislukte poging tot hervorming van het Engelse echtscheidingsin. Deze hervorming strandde o.a. op een mislukt experiment met semiverplichte mediatiOn en information meetings. De intrekking van deze Act werd op 16 januari 2001 door
de Engelse regering aangekondigd zonder dat het grootste deel ervan ooit van kracht was
geworden. Lord Chancellor's Department, Divorce Law Reform - Government Proposes to
Repeal Part II of the Family Law Act 1996.
r~c~t
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ook voor
groep ware het beter om de totstandkoming van een
ouderschapsplan te bevorderen door middel van positieve stimulansen, dan door het opleggen van verplichtingen en het dichttimmeren
van mogelijke sluiproutes. Dat kan bijvoorbeeld door een (al dan
administratieve) echtscheiding met mediation en ouderschapssneller en goedkoper te laten zijn dan een echtscheiding met
twee advocaten en zonder voorafgaande afspraken over de gevolgen.
Een dergelijke benadering respecteert de autonomie van de echtgenoten en
creeren van ingewikkelde en riskante barrieres
voor
overbodig. De Principles of European Family Law
Regarding Divorce(l6), opgesteld door de Commission on European
Family bevatten
van goede voorbeelden van positieve stimulering van overeenkomsten in het kader van de echtscheiding, waar de
Nederlandse wetgever zijn voordeel mee zou kunnen doen(l7).
ANTOKOLSKAIA

r

(16) K. BOELE-WOELKI et al., Principles of European Family Law Regarding Divorce and
Maintenance Between Former Spouses, Antwerpen, Intersentia, 2004.
(17) Voor een vergelijkende analyse van de CEFL Principles en de Nederlandse situatie op
dit punt zie M.V. ANTOKOLSKAIA, Nederlands echtscheidingsrecht en the CEFL Principles
on Divorce. Welke is 'the Better Law'?, Oratie, Vrije Universiteit Amsterdam, 13 september

2006.
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